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الَقا�ّص حممد ثابت توفيق:

للربامج  ا  ُم��ِع��دًّ يعمل  الآداب،  يف  الإج���ازة  على  حا�شل  م�شر،  م�اليد  م��ن 

بالتلفزي�ن امل�شري، وه� ع�ش� رابطة الأدب الإ�شالمي العاملية، واحتاد الكتاب 

امل�شريني. 

وق�ش�ص  الق�شرية  والق�شة  الرواية  جمال  يف  كتابًا  ثالثني  ح�ايل  له  �شدر 

التاريخ الإ�شالمي للفتيان والأطفال، منها: »من بعيد«، و»رب�ة باأعلى املنحدر«، 

و�شل�شلة »الأوائل يف الإ�شالم«، و»الفت�حات الإ�شالمية«، وغريها...

نه����ر مت��ع������دد... مت��ج��������دد

م�شروع فكري وثقايف واأدبي يهدف اإىل الإ�شهام الن�عي يف اإثراء املحيط الفكري والأدبي والثقايف 

باإ�شدارات دورية وبرامج تدريبية وفق روؤية و�شطية تدرك ال�اقع وت�شت�شرف امل�شتقبل.
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ت�صدير

اآله  املر�شلني وعلى  وال�شالم على �شيد  العاملني، وال�شالة  احلمد هلل رب 

و�شحبه اأجمعني.

وتتبع  الإن�شانية  احلياة  حركة  ر�شد  يف  الأن��ف��ع  الأ�شل�ب  الق�شة  تظل 

روؤاهم  اآفاق  يف  واأثرها  و�ش�لكاتهم،  النا�ص  قيم  على  انعكا�شاتها  تفا�شيل 

وم�شاعرهم. ومن هذا البعد، اكت�شبت الق�شة قدرتها على اأن تك�ن جمال 

خ�شبا لالعتبار.

وُتَعدُّ الق�شة الق�شرية من الفن�ن التي تتميز ب�شه�لة عبارتها.. وعابرية 

تفا�شيلها..  واإيجاز  اأ�شخا�شها،  وقلة  اأحداثها،  وحمدودية  م�اقفها، 

مع تركيزها على عن�شري احلبكة وحركية الإيقاع املت�شارع لالأحداث.. 

القا�ّص  مل�ؤلفها  احلياة«  طيف  يف  »األ����اٌن  الق�ش�شية  املجم�عة  وتدُخُل 

الأ�شتاذ حممد ثابت ت�فيق، يف �شميم الأعمال الأدبية التي تت�شمن ال�شمات 

الفنية واخل�شائ�ص الأ�شل�بية للق�شة الق�شرية املتميزة ذات املح�ر القيمي 

ال�ا�شح دون اإغراٍق يف الغم��ص الرمزي؛ حيث راحت تعالج ق�شايا احلياة 

والإن�شان من خالل خم�ص ع�شر ق�شة متثل األ�اًنا خمتلفة من طيف حياتنا.

وي�شر اإدارة الثقافة الإ�شالمية ب�زارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�شالمية بدولة 

الكرام  القراء  جمه�ر  اإىل  الق�ش�شية  املجم�عة  ه��ذه  تقدم  اأن  الك�يت 

ومتذوقي الأدب، اإ�شهاما منها يف م�اكبة انعكا�ص احلياة، مبختلف مت�جاتها 

الأدبية للمثقف العربي يف كل مكان، �شائلة امل�ىل اأن ينفع بها، واأن يجزي 

م�ؤلفها خري اجلزاء...

                   اإنه �شميع جميب.





الق�صة الأوىل

ٌ خ�ضراء
ٌ

َنْف�س
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َنْف�ٌص خ�صراء

فيما كانت �شحكات ال�شيدات تت�اىل ب�ش�ت عاٍل.. وبينما تن�شاب النكات 

.. كانت �شفتا )ال�شيخ خ�شر( تنهمراِن بالتمتمة لهنَّ بالهداية  على اأف�اههنَّ

وال�شتغفار هلل تعاىل عما يقلّن:

- جاء باحثًا عن )اجلامع( هاهنا!

كلمة كنَّ يتبادلن ق�لها با�شتغراب غري متناٍه، فيما مل يزد الرجل ال�شالح 

على اأن قال:

و�شدقت   ، اهلل  ر�ش�ل  وطه�رًا، �شدق  م�شجدًا  الأر���ص  ُوجعلْت يل   -

الرتبة التي يطاأها ه�ؤلء غفلة وا�شتهتارا...

ورغم اأن ِم�ْشَحًة من عدم احلياء البادي على وج�ه الن�ش�ة اإل اأنهنَّ غرقن 

يف ال�شمت بل طاأطاأت الكثريات منهن روؤو�شهنَّ ا�شت�شالًما لإيقاع احلديث 

عن امل�شجد.. ذلك قد ن�شينه منذ اأزمنة متفاوتة، بح�شب كل واحدة منهن، 

ففيهنَّ من ن�شيته منذ عق�د، ومنهنَّ من ن�شيته منذ �شن�ات قليالت، وبع�شهنَّ 

ظننَّ يف اأنف�شهنَّ ف�ات اأمد ع�دته اإليهّن.

ْينها وما يزلن ب-) الغرة( فهي ال�حيدة   اأما ذات ال�جه ال�شب�ح التي �َشمَّ

التي جاءت على عجل، من جمل�شها البعيد عنهّن، قائلة يف لهفة و�شدة وحزم 

وا�شح:

  - ماذا بكنَّ واأي م�شجد هذا الذي جاء ا�شمه املبارك على هذه ال�شفاة؟

ال�شيخ  اأما  ال�شديدة،  باملهانة  �شعرْت غري واحدة منهن  بل   ، زاد �شمتهنَّ

خ�شر فقد قال يف ثقة وه� يتنف�ص ال�شعداء:

القراآن  قراءة  اأ�ش�ات  عبق  عنه  الآن  ين�شاب  الذي  ه�  ابنتي  يا  امل�شجد 

الكرمي متهيدًا لالأذان ول�شالة اجلمعة، اأو ل�شنتَّ من املقيمات يف بلد الألف 
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مئذنة.. اأو ل�شنتَّ من خلق اهلل تعاىل؟!

كاأنهن  ملح�ظة؛  ب�شرعة  ح�له  من  ينف�ص  الن�ش�ة  بجمع  ال�شيخ  ف�جىء 

اأوقعه قدره،  الذي  الطيب  الرجل  بدا منهن حيال  اأنف�شهن على ما  يعاقنب 

حلكمة يعلمها اهلل تعاىل، يف حارتهنَّ ال�شيقة.

اجلمعة  ب�شالة  اخلا�شة  البي�شاء  الثياب  لب�ص  قد  خ�شر(  )ال�شيخ  كان 

اأن ي�شلي  وتطيب و�شار للم�شجد يف دروب القاهرة، ولأنه عزم على نف�شه 

كل جمعة، ما اأمد اهلل يف عمره، يف م�شجد خمتلف منها، يتعرف على املزيد 

من اإخ�انه يف الدين، داعيًا اهلل تعاىل اأن يجعل هداية كثري من الع�شاة على 

يديه، فقد راح ينقب يف هذا احلي الذي ل يعرف له ا�شمًا، والبعيد عن مكان 

�شكنه يف القاهرة القدمية؛ راح يبحث عن م�شجد جديد عليه مل يره من قبل 

اإىل اأن قادته قدماه اإىل اأولئك الن�ش�ة.

اأما)الِغرة( اأو املراأة التي دخلت احلي على حني غفلة من ن�شائه، تلك التي 

ليعلمن لها ا�شمًا، وتبدي امللل بل القرف ال�شديد من احلي ون�شائه كل اآن، 

ول ترحم واحدة منهن اإذا ما تطاولت الكلمات فيما بينهنَّ اإىل ال�شباب ثم 

الت�شابك بالأيدي.. اأما الغرة التي كن يحتجن على الدوام لأن يجتمعن يف 

حماولٍة ل��شع َحّد لتدخالتها العنيفة كلما قامت م�شاجرة بينها وبني اإحدى 

نزيالت احلارة ال�شيقة املظلمة... حتى اإنهن لطاملا خفن عليها اأن مت�ت ما 

بني اأيديهّن من كرثة ما �شربنها، اأما الغرة تلك التي اإن مل يت�شاجرن معها 

انتحت عنهن وجل�شت تنظر ملن ح�لها يف عتب �شديد.. ُكنَّ كثريًا ما ملحن 

قطرات اأ�شفل عينيها حرن يف تف�شريها اأهي تنتمي لعامل الدم�ع اأم لعامم 

العرق؟!..

اأما املراأة التي ل يعلمن لها ا�شمًا وكانت كلما ا�شتقبلت زب�نًا من طالبي 

املتعة املحرمة، ونادرًا ما كانت تفعل، متزق على اإثر رحيله من غرفتها ما 

تقا�شته منه وترفع طرف ث�بها لتغطي وجهها، اأما َمّن اأطلقن عليها الِغرة 
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فقد اأخذْت الرجل معها قائلة له:

- هل ُتْهَت يا عم ال�شيخ؟

- نعم يا بنتي..

يف  قائلة  اأمامها  الروؤية  وغامت  �ش�تها  وتهدج  متامًا  ال�شري  عن  ت�قفت 

تعجب �شديد:

- ابنتك؟!

اأو تظنني اأ�شلح لهذه الن�شبة لرجل �شالح مثلك؟!

اإليه، فِلَم ل  - نعم ومهما كانت ذن�بك فاإن ربي يقبلك ل� ُعدِت �شادقة 

اأ�شميك ابنتي؟

اأو تظنني فاعلة؟!

وقف الرجل حمدقًا يف ال�شماء قائاًل:

اللهم اإنَّ يف هذا الي�م الكرمي املبارك �شاعة اإجابة؛ فاإن كنَت قد اأنعمَت 

علي بها فاجعلها لبنتي هذه، عافها من كل مكروه و�ش�ء وا�شملها برحمتك، 

واجعل هدايتك حتل بقلبها يا َعُف�ُّ يا كرمي..

عندها راأْت َمْن عادت على ا�شتحياء من الن�ش�ة قطرات الدمع تتالألأ على 

حميا من كن يعرفنها ب) الِغرة(.

    اأ�شاف ال�شيخ:

اأاأنا يف حارة من تلك احلارات املرخ�شة؟

زاد بكاء املراأة حتى حت�ل لنحيب..  فقد كانت قدما ال�شيخ قد قادته ل�احدٍة 

من تلك احلارات التي كان الإجنليز اإبان احتاللهم مل�شر يخ�ش�ش�نها لن�ع 

معروف من ظلم النف�ص..
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اأراد ال�شيخ امل�شي فاأوقفت ال�شيدة له عربة حنط�ر قائلة للح�ذي: 

 خذه اإىل امل�شجد الذي على ميني الطريق ال�شاعد.

 وملا اأن همت بدفع الأجرة اأبى ال�شيخ يف ت�شميم..

ارتفاع نداء احلق من نف�ص ي�م اجلمعة فقد �شهدته  اأما ما حدث عقب 

كانت  التي  اإذ جاءت  ال�قت،  نف�ص  با�شتغراب وغرية يف  الن�ش�ة يف احلارة 

ت�شمى الِغرة بكل ما متلك ثم �شكبت عليه الكريو�شني يف قلب احلارة حتى 

اإذا تفحم متاعها تدثرت بث�بني وخمار، و�شارت يف طريقها للم�شجد اأق�شى 

اليمني يف الطريق ال�شاعد ل تنظر خلفها، �ِشْرَن وراءها حتى راأينها تخلع 

نعليها عند اأعتابه، ومل تعد اإليهنَّ مرة اأخرى.

قبل  ال�شيخ  جاءهنَّ  ملا  منهنَّ  واح��دة  من  اأك��رث  بكت  التالية  اجلمعة  ويف 

ال�شالة ليق�ل لهن كلمتني ثم يزجر احل�ذي ليم�شي به بح�شانه ب�شرعة:

راأت من  اإن  فما  للهدى؛  تت�ق  نف�شًا خ�شراء  املراأة حتمل  تلك  لقد كانت 

ي�شري اإليها حتى تبعته.. فمن منكنَّ متلك �شجاعة وخمزون خري مثلها؟... 

ى... ثم َم�شَ
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الق�صة الثانية

ات�ضاٌل علوّي

15
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ات�صال علوي

ت�قف لدى تليف�ن عم�مي بال�شارع مت�شائاًل عن �شر ت�قفه!

ال�شيارة  ع�شرات  ومثلما عهدها،  كما هي  ف�جدها  ال�شارع  اأر�شية  راجع 

ت�شري يف الجتاهني من ح�له كما كانت على الدوام بال اأدنى تغيري، بل اإن 

اإيقاع �شريها يف اأحد اأحياء العا�شمة يكاد يجزم باأنه كما ه� كما عهده مئات 

بل اآلف املرات، نف�ص زحام العائدين عند ا�شتداد امل�شاء اإىل عمق ال�شارع 

الرئي�شي، واخلارجني من ال�شارع يف الجتاه امل�شاد، ل �شئ غريب.. يروح�ن 

ق�شاء م�شلحة  اأو  ال�شفر  اأزمع�ا  واأولئك  لبي�تهم،  اآيب�ن  فه�ؤلء  ويذهب�ن، 

بعيد عن احلي الذي اآن�ص اإليه، حتى اأ�ش�ات اآلت التنبيه يكاد يجزم باأنها 

كما هي يق�شر اأمدها غالبًا، ه� .. ه� ككل متغري يف احلياة، كاأكرث من مرة 

�شاهد باأ�شى �شديد حادثًا قريبًا من هذا املكان اأو حتى به، يبدو التاأثر عقبه 

وتت�قف  اأخرى مبار،  ا�شطدام  اأو  �شيارة  انقالب  ال�ج�ه حلظة  على جميع 

حلظات ال�شمر ما بني زوجة وزوجها اأو ما بني �شديق واآخر، اأو حلظة انتظار 

الغرباء يف �شيارات الأجرة تطلًعا ملحطة ال��ش�ل... 

يت�قف ال�شع�ر ب-)زه�( احلياة لدى اجلميع، وتبداأ م�شرية امل�شاعدة اأو 

النتظار ملقدم �شيارة الإ�شعاف، وال�شع�ر بالأمل على حميا اجلميع.. وتال�شي 

اأف�اه ال�شغار.. ولكن ما اإن متر الدقائق وتنمحي  البت�شامة حتى من ف�ق 

اآثار احلادث حتى تع�د احلياة ل�شابق عهدها لدى اجلميع.

هكذا هي احلياة..                                                                                                                                        

هم�ص لنف�شه:                                                                                                                                                       

تباغتنا باحلزن ثم ما نلبث اأن نن�شاه، ولكنه يقدم الأب�اب من جديد..                                                 

تدارك دمعة كادت تنبج�ص من عينيه لأحباب كان�ا اأقرب ما يك�ن�ن منه 

َفغيَّبهم امل�ت عنه، ولذكرى عزيزة على قلبه مع اأحبة تاه�ا عنه يف زحام 
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يراهم  اأن  له  م�شم�حًا  يعد  فلم  اأخرى  لأوط��ان  اأوطانهم  هجروا  اأو  احلياة 

كما يه�ى، ولأمنيات طال عليه اأمد العمر دون اأن يحققها، ولأ�شدقاء ظنهم 

كذلك فاختاروا ال�شد عنه دون �شبب وا�شح على الأقل بالن�شبة اإليه.                                                                                                            

اإىل  العاملية  الفروع  ذي  املطعم  اإىل  نظر  اأحزانه..  عن  يبتعد  اأن  حاول 

ج�اره، فراعه كم املعل�مات املن�ش�رة عنه، واأن�اع اللح�م التي يبيعها وهاله 

التي ت�شببها، ومقدار ما حتدثه يف اجل�شم من تلف ب�شبب  حجم الأ�شرار 

يف  ابت�شم  التك�ين،  ال�شرية  الطعم  مبك�شبات  وتدثرها  الغريبة  مك�ناتها 

ال�شريعة  املاأك�لت  باأن مذاق هذه  القائلة  مرارة متذكرًا كلمات الإعالنات 

التي يقدمها املطعم جتلب ال�شعادة... 

مهمة  ومتتم:  مدققًا  نظر  عاملي...  لبنك  فرع  اأخ��رى  خط�ات  بعد  على 

البن�ك ب�شرط األ حت�ل حياتنا جلزء منها، على بعد خط�ات اخرى كانت 

ان�شاب  الأب���اب،  باإغالق  م�ؤذنة  اأ�ش�ائها  خب�  من  تعاين  ال�شيدلية  لفتة 

ال�ش�ت بداخله: كم من اأمرا�ص �شببها لنا ت�شارع دقات املطالب ف�ق روؤ�شنا 

يف هذا الع�شر؟ وكم تظِلم ال�شيدلية الكيميائية اأج�شادنا املثّخنة بالآلم؟               

على النا�شية الأخرى حمالت لبيع الأدوات الكهربائية التي ل يخل� منها 

بيت، واإىل ج�ارها حمالت الهاتف النقال تناف�شها يف العدد وتن�ع الأحجام 

والأل�ان والأ�شكال، هم�ص ال�ش�ت نف�شه بداخله:                                                                                                            

- اأهي تبيع حماولت لإراحة املتعب اأو  جندته عند احلاجة اأم تبيع احلاجة 

للراحة والرتكان اإليها بال معنى.                  

اآمله م�شي ال�قت بال فائدة..                                                                                                                                

بل اإنه مل يعد ي�شعر بانف�شا�ص املحالت التي ل يفتاأ ينظر اإليها واأ�ش�اوؤها 

اآخذٌة يف اخلف�ت...                                                                      

ت�ا�شل ال�ش�ت بداخله:                                                                                                                                    
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- هل الرتكان ملفردات التح�شر الزائف هذه �َشَيَدع لنا اأنف�شنا ب�شفائها 

على  وب�شاطتها  احلياة  �شه�لة  يف  ورغبتنا  طماأنينتنا  �شتتبدد  اأم  ونقائها 

الدوام؟

ر املحطات التي متت هند�شتها لرك�ب الراكبني، وبدًل من تنظيمها  َتَذكَّ

ان�شاب  اأنه  اإل  الت�ش�ر  منطقية  عدم  ومع  ال�قت،  مع  غريها  وتن�شاأ  تدفن 

بحزن داخله...

ب�شكل  مهمة  ال�ش�ارع  يف  الثابتة  اله�اتف  كانت  جدًا  ببعيد  لي�ص  ي�م  يف 

بالهاتف  اأط��اح  ال��ذي  النقال  بالهاتف  ج��اءت  ان  الأي��ام  لبثت  فما  خ��ارق، 

التقليدي.. وهكذا كل مرة تاأتينا احلياة ب�شرورة، فما اإن ن�شل اإليها حتى 

جندها �شلعة ا�شتهالكية تتبدد مع ال�قت، ويتم تعديلها باأخرى، وهكذا تبدد 

طاقتنا يف ال�شعي خلف ا�شتهالك ما ل ينال، دون النظر يف القيمة الأ�شلية 

يرحم  اإل حني  اللهم  الروح،  النف�ص طارحني  لرغبات  اإر�شاء  ال�شلع،  لتلك 

ربي، يف متاهة ال�ح�شة من املدد العل�ي..                                 

ر يف نف�ص اللحظة ال�شديق الذي كان يقيم يف ال�شارع املقابل.. اإذ  ثم َتَذكَّ

ما لبثت �شداقتهما اأن تبددت.. 

املال الذي د�شه خلف اأعتاب هذا البنك فاأكلته الأيام.. 

ه�  من  لديها  ف�جد  ليخطبها  املكان  هذا  من  �شيارة  ركب  التي  احلبيبة 

اأقدر على جلب ال�شلع ال�شتهالكية.. 

البن الذي طاملا ت�شهاه فلما جاء وجده خمل�شًا له لكن لديه من امل�شاغل 

ما يكفيه.. 

الزوجة ال�فية التي دقق يف اختيارها ولكن نف�شه تبعده عنها حينًا، جال 

بخاطره خاطر بعيد:                                    

- اأحبابنا ل ن�فيهم حقهم من املحبة اأحيانًا..                                                                                                                      
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حتى دم�عه مل تعد ت�افيه الي�م كما كانت يف �شني ال�شباب..                                                                                                    

مللم الباعة اغرا�شهم.. وبقيت ال�شيدلية.. ا�شرتى بطاقة للهاتف الثابت 

وعاد، يف جيبه الهاتف النقال لكنه يريد الت�شال من هاتف ثابت، رغبة ق�ية 

بداخله تدفعه لهذا..                                                                                                                                              

- نعم؟!                                                                                                                                                           

انفرط عقد الكالم من داخله:                                                                                                                                    

املغل�ط  مبفه�مها  احل�شارة  فال  جدًا،  تعبت  اإنني  لك  اأق�ل  اأن  اأردت   -

واإن  روحي،  تعاين  ما  عني  اأزال  للب�شر  حينًا  ارتكاين  ول  اأراحتني،  ال�شيق 

اإنني  الق�ل لك:  اأردت  اأنني  اإل  التحديد  ْلُت بك على  اّت�شَ مِلَ  ادري  كنت ل 

تذكرت ع�شرات الليايل التي �شاعت من عمري هباًء.. تخيلت فيها اأمنيات 

�شعبة التحقق يف خ�شم عامل ل يعرف الرك�ن للخيال وقلت اأجد عندك �شيئًا 

من ت�ش�ر للحل..                                                                                  

مل ينتبه لنربة النعا�ص ال�شديدة يف �ش�ت حمدثه على الطرف الآخر ول 

�ش�ؤاله امل�شتنكر:                                                                   

- من ف�شلك قل يل من اأنت؟                                                                                                                                     

ومل يفق اإل بعد حني لل�ش�ت الآيل يرتدد يف رتابة:                                                                                                           

- لقد و�شع الطرف الآخر ال�شماعة من ف�شلك اغلق اخلط فلرمبا احتاجه 

اأحد الآن اأكرث منك.. هذه ر�شالة م�شجلة لقد و�شع الطرف الآخر ال�شما..                

اأمه يف خ�شم  ب�شدة حل�شن  احتاج  نف�شه،  لأق�شى عمق من  املعنى  هزه 

اإنه يت�شل مبن ل يعرف لي�شك�  الليل املظلم يف اأ�شد حلظات اإظالمه حتى 

له ما ل يعرفه ال�شامع على الطرف الآخر، من ي�شغي ل�شك�اه الآن اإذن وقد 

نام عنه النا�ص؟!                                                                        
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انتبه على �ش�ت نقي �شجي ين�شاب من اأعلى اإىل نف�شه بال اأدنى م�شقة.. 

ركام  عنها  ناف�شة  م�شتيقظة  ال��روح  ف��رتوح  وال�شكينة..  ب��الأم��ان  في�شعر 

النعا�ص، تاركة ماأ�شاة تاأخذها عن ال�ش�ت الندّي ومعناه الرفيع الدرجات..                                              

ه:                                                                                                                                                    هتف بنف�ش

- نعم اإنه �ش�ت احلق تعاىل �شبحانه ه� من ل ين�شاين ول ي�شيع ول يفتقد 

�شيئًا من متاع الدنيا الفانية من ارتكن واآن�ص اإليه، نعم اهلل اأكرب! اهلل اأكرب 

من كل ما يف هذه احلياة وزيفها و�شاللها.                                                                                                                               

بينما كان ي�شري نح� امل�شجد كانت روحه تهتف به:                                                                                                                 

- ليتك تعتذر ملن اأقلقته من الب�شر منذ وقت قليل، بل ليتك تعتذر لربك 

تعاىل عن ن�بات ن�شيانك، هيا اإىل رحابه تعاىل، فلدى بيته لن جتد ما يعكر 

�شف�ك..                                                                                                                                                         

هيا اإىل امل�شجد... 
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الق�صة الثالثة

�ضر املراأة امل�ضتكينة
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�صر املراأة امل�صتكينة

امل�شافة ما بني بيتها واحلي الذي تن�شده ت�شتغرق مبن يقطعهما �شريًا على 

الأقدام ح�ايل ال�شاعتني من ال�شري اجلاد غري البطيء، فماذا حينما يتعلق 

الأمر بامراأة على م�شارف اخلم�شني من العمر اأو جاوزته ب�شن�ات.

مالمح وجهها تلك املراأة كانت حتمل دلئل الطيبة املفرطة، وعلى مدار 

على  �شاعتهم  �شبط  الأحياء  يف  النا�ص  اعتاد  ليلة  وخم�شائة  األ��ف  قرابة 

ال�شاعة التي متر فيها من امامهم بثيابها البالغة الحت�شام قاطعة الطريق 

يف جدية �شديدة.

وي�مًا بعد ي�م كان ل بد للنا�ص من ال�ش�ؤال:

التامة مل تقطع كل هذه  يبدو من مالحمها ال�شتكانة  التي  ال�شيدة  هذه 

امل�شافة ي�ميًا فتبلي نعالها من اأجل ما ل يبدو وا�شحًا على الأقل لنا؟

الأمر يتعلق ببدايات القرن الع�شرين قرابة عام 1905م على وجه التقريب، 

وهذه ال�شيدة مل تت�شتاأثر بف�ش�ل اآحاد  �شاكنة الأحياء التي متر بها فقط، بل 

جعلت كتب التاريخ نف�شها تنقل حكايتها، بل مل يخطر على بالها بالتاأكيد اأن 

ال�شارع التي ا�شتاأجرت غرفة فيه من حي العتبة �ش�ف ي�شمى با�شمها )�شارع 

ال�شيدة امل�شتكينة(.

اأ�شباب مت�شافرة منها الحتالل الإجنليزي مل�شر  اأو جمم�عة  ل�شبب ما 

كلها والعادات ال�شعبية املزدهرة اآنذاك؛ ملنظ�مة من الأ�شباب مل يكن دقيق 

معاين الدين لي�شل اإىل نف��ص العامة يف ذلك ال�قت، وكانت ال�شيدة املقيمة 

يف بيت تركه لها زوجها تعاين ال�حدة بعد زواج بناتها ووفاة زوجها وانقطاع 

العالقة ما بينها وبني اأهلها يف اأقا�شي البالد على بعد مئات الكيل�مرتات 

اإن مل يكن اأكرث.. حاول اأحد النا�ص القرتان بها اإل اأنها رف�شت يف املرحلة 

الأخرية من حياتها ملَّا ثار يف نف�شها �ش�ؤال عززه كالم النا�ص بخا�شة الن�شاء 
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الكبري  التاجر  زوجها  عن  ورثته  ال��ذي  البيت  يف  طمعه  ح���ل  ح�لها  من 

وب�شع املئات من اجلنيهات التي تكفل احلياة الكرمية لها ما بقي من �شني 

عمرها، وملا كانت هناك حالت م�شابهة بالغة املرارة لطمع بع�ص الرجال، 

ا�شت�شلمت املراأة امل�شتكينة، كما اأطلق العامة عليها، حلالة ال�حدة الفريدة، 

وزاد نف�رها من الن�ش�ة يف احلارة التي تقيم فيها بعد عدم اإمتام م�شروع 

الرتباط ما بينها وما بني زوجها الثاين املفرت�ص، وكاأنها اآثرت قطع املزيد 

من دواعي احل�ارات املمتدة مع الن�ش�ة ممن ح�لها.

اأ�شابيع قليلة وفاجاأت اجلميع بامل�شرية الي�مية من بيتها اإىل احلي البعيد، 

كانت حتر�ص على قطعها  بل  بيتها،  الرحلة من  تبداأ  م�شاء  ال�شاد�شة  عند 

يف قرابة ال�شاعتني وعدم اخت�شار جزء منهما بال�شري يف طريق خمت�شر، 

و�شهرًا بعد �شهر علم النا�ص يف حّيها اأنها اأ�شتاأجرت غرفة يف احلي البعيد، 

القاهرة  اأحياء  يف  معروفًا  احلني  ذلك  يف  بكثافة  الن�شاء  خروج  يكن  فلم 

القدمية كما ه� احلال الي�م، اأو حتى على نح� مقارب.

ي�مًا بعد ي�م علم باأمر ا�شتئجار غرفة حتى الباعة يف الطريق الذي ت�شري 

فيه، فلم يخل الأمر من �شري بع�ص املتطفلني وراءها، دون اأن تدري، اإل اأن 

اأدب ال�شيدة اجلم بقدر ما حافظ على راأي من ح�لها فيها.. فقد زاد من 

حريتهم ح�ل ال�شبب الذي لأجله ت�شري كل هذه امل�شافة ي�ميًا بال تخلف لي�م 

واحد.

يك�ن�ا  مل  والنا�ص  والنظافة  النظام  على  معتادة  كانت  اآن��ذاك  ال�ش�ارع 

مبثل هذه الكثافة املعتادة الي�م يف تلك الأحياء، ومل تكن و�شائل امل�ا�شالت 

اآنذاك...  ب�شاطة احلياة  يلّخ�ص  تعبرًيا  التي كانت  الدواب  ُعِرَفَت عدا  قد 

دفعت مبزيد من الأ�شئلة على األ�شنة كانت ترى امراأة فا�شلة تقطع الطريق 

يف انتظام لغري �شبب وا�شح من الأ�شباب املعروفة اآنذاك. بخا�شة ملا تاأكد 

املتطفل�ن الذين تتبع�ها من �شالمة �شل�كها وبقائها يف غرفتها التي اعتادت 
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الذهاب اإليها بذلك احلي البعيد ي�ميًا مبفردها.

املت�شائالت  ف�ش�ل  يزد  مل  ال�شيدة  تلك  وه��دوء  نزاهتها  انت�شار  اأن  على 

ب�جه خا�ص لي�شاألنها، بل اعتدن م�شم�شة �شفاههن قائالت:

- لعل لديها �شرًا ما.. مر�ص مثاًل اأو ما �شابه تذهب للعالج منه يف اأج�اء 

خمتلفة عن اأج�اء بيتها.

اعتاد  بعد عام  الأ�شئلة، وعامًا  ال�شيدة فخفت حدة  النا�ص م�ش�ار  اعتاد 

واإن كانت عالمات ال�شتفهام ما تزال حتى  الأل�شنة  الأمر و�شمتت  النا�ص 

ي�مها عالقة باأهداب العي�ن... اإل اأن رحلة املراأة بقيت على حالها.

ولكن اأمرًا مغايرًا بعد اأيام حدث اإذ انقطعت رحلة املراأة متامًا، وبال�ش�ؤال 

تبني اأنها ماتت، هكذا اأخرب �شكان حّيها الأ�شلي.

لل�شيدة  ب�شكل كامل  ل�شبب غري معروف  وبعد فرتة من م�تها ذهب وفد 

�شاحبة البيت الذي ا�شتاأجرت فيه املراأة امل�شتكينة ، وهكذا متت ت�شميتها 

فيما بعد لدرجة ن�شيان اجلميع ل�شمها الأ�شلي، وكان ال�ش�ؤال:

مل كانت امل�شتكينة رحمها اهلل تعاىل تاأتي اإىل غرفة من دارك فيما لها 

دار؟

فاأجابت ال�شيدة يف تلقائية:

من  تن�شطر  ك��ادت  واإمن��ا  ب��اهلل  والعياذ  مريب  ل�شبب  تاأتي  تك  مل  واهلل 

ال�حدة فاآثرت اأن ت�شغل نف�شها ب�شر ل يعرفه غريها، اأما ول �شر يف حياتها 

فقد ن�شجت لنف�شها �شرها اخلا�ص الذي ل �شر فيه..

اأقام  وبقي ا�شم تلك املراأة عالقًا بالأذهان تردده ال�شفاه اإىل الي�م كلما 

اأحد اأو حتدث عن �شارع املراأة امل�شتكينة، اأما من عرف ق�شتها، وكان ورعًا، 

فما يزال يردد:
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ماذا ل� اأن هذه املراأة كانت قد عرفت اهلل تعاىل اأكرث؟

عرب  ول�ثقت  اإليه،  وال�شري  مناجاته  يف  الط�يل  ال�قت  هذا  لقطعت  اإذن 

�شبحانه  بذكره،  ول�شتغنت  ب��ه،  عبادتها  رح��اب  الأخ��رية  عمرها  �شن�ات 

وتعاىل، عن الرحلة امل�شنية الي�مية وتطفل النا�ص واأ�شئلتهم... 
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الق�صة الرابعة

ال تطردوه من امل�ضجد
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ال تطردوه من امل�صجد

- هل �شاألت نف�شك ملاذا جتىء اإىل امل�شجد خم�ص مرات يف الي�م والليلة؟ 

هل لتن�شر كل هذا الكم من الف��شى؟ وت�شرب ال�شغار من اأقرانك فتبكيهم؟ 

الأطفال  تقلد ع�شرات  اأن تك�ن طفاًل من�شبطا �شاحلًا؟ مل ل  اأجل  اأم من 

ممن ياأت�ن يف �شالم وين�شرف�ن يف اأمان؟

يحاول  وفيما  الكبري ترتى..  م�شجد احلي  الإم��ام يف  كلمات  كانت  بينما 

ال�قت  نف�ص  يف  نتيجتها  اأرى  كنت  انفعاًل،  اأكرث  يبدو  األ  جاهدًا  �شاحبها 

على �شفحة وجه �شبي يقارب احللم اأعرفه، واأتعجب من حدث اأراه.. فيما 

تن�شاب تداعياته اأمام عيني يف حلظة واحدة..

للهرولة،  دفعه  ال��ذي  احلد  اإىل  عليه  الكالم  ثقل  )اأمي��ن(  اأن  اإيل  خيل 

فا�شطحب ورقة ودفرتًا كانا معه ل�شبب، ف�شالة الع�شاء لي�ص يعقبها در�ص، 

ولي�ص من حلقة علم خا�شة باأقرانه، �شحبهما وهرول خارج امل�شجد باكيًا، 

عقبها مبا�شرة ت�قف خارج امل�شجد ذارفًا املزيد من الدم�ع، ومنتظرًا �شيئًا 

ما يع��شه عما حدث، من طرف خفي، تقدم اأحد الآباء م�شطحًبا �شغاره 

�شائاًل اإّياه عن �شبب بكائه، فلما مل يجد، وكان  متعجاًل اللحاق بال�شالة، 

الدم�ع، من مكانه املظلم ثم هرول ما�شيًا، ومل  يفتقد بذل مزيدًا من  ما 

ي�شعفني ال�قت للتدخل، على اأي حال ..

ويف الليلة التالية، خيل اإيل، مل يرتك اأمين طفاًل خرج من امل�شجد مبفرده 

اأو دخله كذلك اإل واأبكاه، جتمع الآباء �شاخطني وطارده ال�شبية.. مل تهزين 

اأنا اأي�شًا هذه اليد؟ .. هل..؟

- اأبي اأنت منت فيما تنتظر اإقامة �شالة الع�شاء.

كانت يد بني الأ�شغر فيما اأ�شاف:

- الإمام حدث )اأمين( كثريًا فيما اأخ�شى اأن يك�ن قد اآمله.. وقد جنحُت 
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يف اإعادته اإىل امل�شجد بعدما غادره منذ ث�اٍن.

مل يحتج الأمر وقتًا ط�ياًل لأتدخل، فقط منعت )اأمين( من اخلروج ثانية، 

وكفكت دم�عه بل اعتذرت له بالنيابة عن الإمام، برغم ت�شاجره مع ابني 

بالأم�ص فقط، ثم وعدته بحديث ط�يل عقب �شالة الع�شاء الليلة كي ل تاأتي 

الليلة التي راأيُتها يف منامي الق�شري، تلك التي ي�شرب فيها كل �شغارنا وما 

يدرينا مبا �شيفعله يف الليايل التي ل ح�شر ل�شرها ل قدر اهلل تعاىل عليه.

قلت له:

الليلة  در���ص  وج���د  ع��دم  برغم  معك  والدفرت  بال�رقة  جئت  مل  عف�ًا   -

بامل�شجد.

- لأكتب اأ�شماء جميع ال�شغار ممن هم يف مثل �شني بامل�شجد لأنني اأحبهم 

واأريد الحتفاظ باأ�شمائهم.

يف  )يق�شر(  ل  الذين  اأولئك  بداخلي،  ا�شتفهام  عالمة  من  اأكرث  ثارت 

مثلما  ل�شدري،  �شمه  حماوًل  اإيلَّ  اأجذبه  نف�شي  وجدُت  اإنني  اإل  اإبكائهم، 

تف�شلنا،  التي  القريبة  بامل�شافة  احتفظ  اأن��ه  اإل  ال�شغار،  جميع  مع  اأح��ب 

واأبدى تعجبًا مما اأريد القيام به، اإن �شغريي هذا مل يعتد اأن يحت�شنه اأحد 

ون�شاء، وحاًل  كله من رجال  العامل  يك�ن يف  اأن  واخ�شى  الرجال،  من عامل 

لعالمة ال�شتفهام الكربى البادية على حمياه ا�شطررت لأن اأقبله يف جبهته.

- ا�شمك اأمين؟

- اأمين حمم�د

- اإذن فاأب�ك يحبك حبًا جمًا.

- نعم يا عمي؟

- اإنه ل ي�شربك  على الإطالق اإذن؟
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- بل اإنه ي�شربني مبعدل خم�شة ع�شر مرة كل �شهر.

- ومل هذا العدد بالتحديد؟

- لأن اأبي يق�شي ن�شف ال�شهر يف  عمل مميز يقت�شي احلزم مع املخالفني.

- لكن والدك �شخ�ص مهذب يحب فعل ال�ش�اب على الدوام؟

- متامًا.

- لكن حاول األ ت�شرب من ح�لك.

- بل اإنني اأمزح معهم.

ذهبت لالإمام فبادرين بالعتذار عما قاله ل-)اأمين( بل قال يل اإنه قبل 

راأ�شه، اإن من اأمتنا من ي�شت�عب ال�شغار واإن �شاق بهم حينًا وقال يل:

مرتادي  لي�ص من  اأب��اه  اأن  بخا�شة  هنا،  الآب��اء  به  يفتك  اأن  اأخ�شى  بل   -

امل�شجد.

- هذا دورنا يف زيارته بل اإفهامه �شرورة ح�شن معاملة )اأمين( فقد فهم 

الأخري اأن حمبة الأقران تك�ن بالعتداء بال�شرب عليهم من كرثة ما �شربه 

اأب�ه.

- يا اهلل؟!

الي�م  هذا  وحتى  جدًا،  نادر  ن�ع  ولعله  عمله،  من  جاء  متى  معًا  �شنزوره 

�شاأرعى )اأمين( يف امل�شجد و�شاأت�ا�شى مع امل�شلني كبارًا و�شغارًا األ نطرد 

)اأمين( من امل�شجد... بل لعله ياأتي باأبيه اإليه.
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الق�صة اخلام�صة

لن اأبيع ديني بن�ضف اليورو
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لن اأبيع ديني بن�صف اليورو

الأخ��ري  امل�قف  يف  بدقة،  يفكر،  مل  بعدما  ن���م  من  �شنة  الإم���ام  اأخ��ذت 

ال�شادر من حم�شل احلافلة، فالأخري اأخطاأ خطاأ طفيفًا لن يكلف اأحدهما، 

ل بالنق�ص ول بالزيادة كثريًا، فالمر جد ب�شيط، ويف هذه الدولة الأوربية 

امل�شجد ي�شرب ك�ب  اإمام  اإذا ما كان  الي�رو،  ي�شاوي ن�شف  املتقدمة ماذا 

القه�ة على املقهى باثنني ي�رو ون�شف الي�رو اأثناء �شفره اإىل مدينة خارج 

كثري  اأو  املراجعة  ي�شتحق  ب�شيئ  الي�رو  ن�شف  فما  بها،  يقيم  التي  املدينة 

الأخذ والرد؟

جل�ص الإمام املت��شط العمر على اأقرب مقعد مقابل املح�شل، و�شعر ببع�ص 

الدوار والرغبة يف الن�م، وخيل اإليه اأن الأخري اإمنا ي�شرتق النظر اإليه، حاول 

الإمام الت�شاغل بالطريق من ح�له فلم يجد جديدًا، واإن كانت معامله بالغة 

اأن  اإل  اإن كل �شيئ هنا ي�شري بنظام �شديد، ل ميلك  النظام كما اعتادها، 

يقرر ذلك، بل اإنه اأحيانًا ما يهم بالت�شرف العف�ي العادي الذي طاملا تع�د 

على مثله يف البلد العربي الإ�شالمي الذي ن�شاأ فيه، ومرة بعد مرة فهم اأن اأي 

فعل، مهما كان �شغريًا يف وجهة نظره، قد ي�شبب له من الإحراج ما ل يطيق، 

ويكفي اأن يجتمع الكثري من النا�ص هنا مل�شاهدة ما فعل يف تعجب �شديد..

بخا�شة  العام،  النظام  نف�شه جيدًا على عدم خمالفة  الإمام  لذلك ع�د 

والنزول  العام،  اإلقاء ورقة يف الطريق  الذي يق�شي بعدم  النظام  واأن هذا 

من الباب املخ�ش�ص للنزول من احلافلة، وال�شع�د من الباب الآخر، وعدم 

اإزعاج اأهايل البلدة بعد ن�مهم املبكر جدًا، فهم ينام�ن تقريبًا بعد الثامنة 

م�شاء بقليل يف اأيام العمل، ه� نظام يكاد يك�ن جزًءا مما دعا الإ�شالم اإليه 

متامًا... 

اأيام  يف  الأجنبي  البلد  هذا  اأهل  يفعلها  التي  امل�شيئة  االعادات  تلك  اأما 

اإجازاتهم.. فاإن اجتنباهم حينها اأف�شل، والأف�شل الن�شح الهادئ لهم لكن 
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بعد تق�ية اأوا�شر العالقة الجتماعية مع بع�شهم، وما من �شئ هاهنا اأف�شل 

من تق�ية الأوا�شر الجتماعية، هكذا حدث الإمام نف�شه..

اإنه ل ين�شى حينما كان يف العام الأول من غربته هنا، حينما دعا اأ�شدقاءه 

واأبناء قريته والقرى املجاورة يف نف�ص البلدة جلل�شة �شمر، كتلك التي اعتادها 

منذ �شرخ ال�شباب، والأمر جد ي�شري بالن�شبة له، ي�شطحب�ن الكرا�شي اإىل 

ال�شارع، اأ�شفل البناية التي يقيم بها، ويح�شرون م�قدًا للغاز �شغريًا، بحث 

عنه ط�ياًل حتى وجده يف البلد الأوربي، وقال له مْن باعه:

- اإنه مل�قد نادر ل يحبذه اأهل الدولة كلها لأنهم يرون فيه خط�رة متناهية 

فحذار اأن يراه اأحد معك..

تقت�شي الن�شيحة اأن امل�قد لكي ي�شتمر معه، فعليه، باحلذر ال�شديد،لذا 

فاإنه مل ي�شتخدمه على الإطالق، وذات ليلة فكر: ولكن ما جداوه اإذن؟

ع�شر  وب�شعة  واجتمع  وال�شكر،  وال�شاي  ال�شاي،  واأك�اب  امل�قد  ا�شطحب 

من الأقارب والأ�شدقاء يتبادل�ن ال�شحكات، فما راعه اإل ال�شراخ يتعاىل 

من �شرفات حميطة به.. فلم يعر الأمر اهتمامًا، وما هي اإل ث�ان ل دقائق 

حتى ح�شرت �شيارات ال�شرطة، ل �شيارة واحدة، وبينها �شيارات ما ي�شمى 

لدينا بالدفاع املدين من اأجل م�قد الغاز ال�شغري، وكانت ليلة لن ين�شاها 

يف حياته.

ويف ق�شم ال�شرطة �شئل مئات املرات: مِلَ يقلق النا�ص بعد م�عد ن�مهم؟

َومِلَ جاء بهذا امل�قد؟

ومن اأين هّربه ليدخل البالد به؟

م�ؤهله  عن  اإخبارهم  ي�شتطع  مل  اأن��ه  ن�شي،  اإن  حتى  اإن��ه  بل  ين�شى،  ول 

الدرا�شي، بل اإنه  الي�م يحمد اهلل اأنه مل يكن يعمل اإمامًا مل�شجد بعد.

انده�ص الإمام وفرك عينيه جيدًا، بعدما خيل اإليه اأنه عاد من رحلة يف 
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على  يقف  احلافلة  زجاج  خالل  من  نف�شه  يرى  كان  ذكرياته،فقد  غياهب 

�شاطئ البحر، وما اإن يجد غريقًا يرفع يديه م�شتغيثًا، وكلما اأراد  ال��ش�ل 

ملن كاد يغرق يجد نف�شه ه� الغريق، كيف حت�ل الطريق من ح�له اإىل بحر؟ 

وكيف يجد نف�شه غريقًا يف حني كان ينبغي اأن ينجد َمْن كان يغرق بالفعل؟ 

ه� يدري فقط اأن راأ�شه ثقل بع�ص ال�شىء، واأن عقله تراجع قلياًل.

تكررت ال�ش�ر اأمامه، فعند �شاطئ البحر وجد اأحدهم يكاد يغرق، ف�شبق 

اإليه، فكاد يغرق ه�،..لكن عجبًا اإن الرجل الذي يكاد يغرق.. ه� ..

اإنه  ه� هذا املح�شل اجلال�ص بج�اره  يف�شلهما فقط ممر احلافلة، بل 

التي  املدققة  النظرة  نف�ص  اإليه  وينظر  املعروف،  نف�ص زي املح�شل  يرتدي 

لنظرة  عقب  على  راأ�شًا  النظرة  تنقلب  غفلة  ولكن  دقائق،  منذ  منه  راآه��ا 

عدائية �شديدة، بل اإن املح�شل لياأخذ بيديه الثنتني ليغرقا معًا، يف البداية 

كان الإمام قد �شرخ فيه.. فقال املح�شل له:

- �شرخت اأكرث فيك.

- مل يحدث

- �شرخت بعيني فلم تفهم.

يث�ر البحر عندها وتطف� نظرة اأخرى للمح�شل تعني منتهى التخاذل.

اأفاق الإمام من ن�بة �شبات، وا�شتغراق يف الن�م، ليجد نف�شه يف احلافلة 

ما يزال، ت�شري الأخرية ب�شرعة يف ال�ش�ارع فيما املح�شل يدقق النظر اإليه.

قام الإمام من ف�ره نح� املح�شل:

- لقد ن�شيت واأعطيتني بقية اخلم�ص ي�رو ثالثة ي�رو بدًل من اثنني ون�شف 

الي�رو، قيمة التذكرة احلقيقية، فلك لدي ن�شف ي�رو.. من ف�شلك خذه..

رد املح�شل يف هدوء:
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- ل مل اأن�ص!

- كيف وقد اأخذت منك ثالثة ي�رو بدًل من اثنني ون�شف الي�رو..

- نعم هذا حدث.

- اإذن فما الأمر؟

- لقد عرفتك منذ رك�بك احلافلة فاأنت اإمام م�شجد امل�شلمني يف �شاحية 

اأ�شكن فيها، ويقال عنكم اأنكم بالغ� الأمانة فاأردت اختبار هذا فيك، وقررُت 

تفعل  واإن مل  الإ�شالم،  ف�شاأدخل يف  ي�رو  الن�شف  رددَت  اإن  اأنك  نف�شي  يف 

ف�شاأبقى على ديني، ولأنك بالفعل ج�شدَت الأمانة املطلقة، وجتاه اأقل القليل 

من املال.. ف�شاأذهب غدًا اإىل املركز الإ�شالمي لآتي مبعاين القراآن الكرمي 

املرتجمة متهيدًا لدخ�يل يف الإ�شالم.

ثارت الأفكار يف نف�ص الإمام بل وجد نف�شه كمن كاد يغرق يف املاء منذ 

قليل، هل كان �شيبيع الإ�شالم بن�شف الي�رو..

هتف بنف�شه فيما ه� ي�شقط مغ�شيًا عليه:

كيمياء  ه�  اإمنا  اختبارا،  لي�ص  والأم��ر  الي�رو..  بن�شف  ديني  اأبيع  لن   -

حياة...
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الق�صة ال�صاد�صة

َعت القلق َودَّ
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َعت القلق َودَّ

- ظننت اأن جل ما يهمك من مثلي ه� اإعالن اإ�شالمه، وها اأنا اأجئ اإليك 

معلنة عن رغبتي يف الدخ�ل يف دينكم فلم ت�شاألني اإذن؟

ال�شاب،  الداعية  اأم��ام  عمرها  من  ال�شتني  جت��اوزت  التي  ال�شيدة  وقفت 

تقيم  تزال  وما  ولدت  الذي  الغربي  البلد  امل�شلمني، يف  علماء  هيئة  ورئي�ص 

فيه، بعد قليل وبابت�شامة �شافية قال ال�شاب:

ياأتي طالبًا  َمْن  اإ�شالم  التاأكد من �شدق  اأختي الفا�شلة جل ما يهمني   -

الدخ�ل يف ديننا، فقد يك�ن له غر�ص ما، ل قدر اهلل تعاىل من اإ�شالمه، ثم 

اإنني اأحب التاأكد كي اأوؤدي عملي على النح� الأمثل، ثم لعلك تعلمني اأن عدد 

امل�شلمني يف العامل لي�ص بالقليل ولكننا نحتاج اإىل ال�شادقني.

اأ�شافت املراأة بهدوء، وقد ارتاحت مالمح وجهها، وخف اأثر ال�شطراب 

الذي كان باديًا عليها منذ دقائق، بل كفت عن الرتعا�ص يديها:

- ا�شمح يل باحلديث كما اأريد ..

- تف�شلي فاإنني م�شغ لك .

- يف احلقيقة منذ �شغري تع�دت على داء القلق، وياله من مر�ص رهيب 

�شاحبني حيثما اجتهت خالل مراحل حياتي، فقد عانيُت مع الراحلة والدتي 

معاناة اأ�شرية اأعفني من جمرد تذكرها ل ذكرها..

- ق�يل ما تريدين ق�له فقط... وتذكري اأين اأخ اأ�شغر  ل اأكرث ..

- احلقيقة هذا ال�شع�ر الذي حتدثني عنه باأنك اأخ اأول ما لفت نظري يف 

دينكم، ولكن الأجمل يف دينكم ه� الإميان باهلل تعاىل..

لدى  ال�احدة  القيمة  اأو  القيمتني  هاتني  عبق  تن�شم  اإىل  و�شلت  وكيف   -

عميقي الإميان حينما يحب�ن ربهم.. فيحب�ن لأجله، تعاىل، كل النا�ص.
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م�شت�شفيات  اأكرب  من  احلرجة  احل��الت  ق�شم  يف  ممر�شة  اأعمل  اإنني   -

هي  بها  العناية  اإيلَّ  ي�كل  التي  احل��الت  اأن  الطبيعي  ومن  هنا،  العا�شمة 

حالت �شبه ميتة من حيث التكييف الطبي، وقد اعتدُت على طريقة املعاملة 

من قبل اأ�شحاب هذه احلالت، وتدربُت عليها، فهم على الدوام يت�جع�ن، 

وي�شك�ن بل اإن ن�شبة كبرية جدًا تتحايل علي كي اأعطيهم حقنة مميتة فيما 

ي�شمى ظلمًا بحقنة الرحمة، اإىل هنا والأمر طبيعي جدًا، لكن غري الطبيعي 

الذي  القلق  مع  ت�شافر  معني  بحرمان  اخلا�شة  ال�شخ�شية  ن�شاأتي  اأن  ه� 

�شاحب تك�يني لي�شفي عليَّ مالمح عدم اطمئنان لأب�شط الأم�ر بداخلي.. 

اأنه �شاحبني حتى حينما �شاألتني عن �شبب  ولعلك تعذرين اإذا ما قلت لك 

دخ�يل يف الإ�شالم منذ دقائق ..

- اأعلم ول عليك..

- ولكن مري�شة واحدة يف ق�شم احلالت احلرجة ك�شرت لدي هذا احلاجز 

متامًا ..

- كيف من ف�شلك؟

اأنا فيه منذ  الذي  الق�شم  اإىل  الب�شاطة نقلت  بالغة  اإنها امراأة مغربية   -

واإذا  العام، وتعجبت من ك�نها حتاول البت�شام ط�ال ال�قت،  ما يزيد عن 

ما هاجمتها ن�بات الأمل حاولت التحمل يف �شمت فاإذا ما زاد عليها نطقت 

بكلمتني اثنتني بالعربية .

- يارب األي�ص كذلك؟

امل��راأة  تلك  ا�شتفزتني  ي��ارب،  �ش�ى  تقل  ل  اأوق��ات حمنتها  بلى، ط���ال   -

كثريًا.. فقلت لها:

-  مل ل تتاأملني مثلما يتاأمل كل املر�شى فاأجابتني يف هدوء ح�شدُتها عليه:

- ذلك لأين اأعلم اأن يل ربًا كرميًا ه� اهلل تعاىل، واأنه ما امتحنني باملر�ص 
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اإل لأنه يريد رفع درجاتي يف اجلنة لديه يف العامل الآخر..

- ولكنك تتاأملني بق�ة ل تقنعينني بغري هذا..

- اأتاأمل وكلما وهبني اهلل القدرة على التحمل زادت مكانتي يف اجلنة..

اأ�شافت املمر�شة:

- ا�شتجمعُت كل �شجاعتي وتاريخي الط�يل من القلق الذي بداأ مع هجر 

اأبي لأمي وتخلي الرجل الذي اأحببُته عني وقلُت لها:

- ولكن ماذا عن حياتك الي�م يا هذه؟ اإنك مري�شة مبر�ص ع�شال بل ..

اأكملْت املمر�شة:

- مل ترتكني هذه املراأة اأكمل كلماتي...، بل قالت بابت�شامة ال�اثق يف ق�ة 

تعينها اأكرب من الق�ى الب�شرية ... قالت يل:

- اأختي الفا�شلة كم مقدار عمري ف�ق الأر�ص؟ ناهيك عن مدة بقائي يف 

امل�شت�شفى اإنها لدقائق واأيام لكن النعيم لدى حبيبي ربي اهلل ل انق�شاء له..

�شيزداد  حينما  نف�شي  يف  وقلت  اأعماقي،  من  امل��راأة  تلك  ا�شتفزتني  لقد 

مقدار الأمل لديها �شتفقد قدرتها على التحمل فزادت لديها الأخرية، فاإذا 

كنتم متتلك�ن هذا الإميان، معا�شر امل�شلمني، فاإنكم لتمتلك�ن اأعز ما يف هذه 

احلياة، ول اأريد من حياتي �ش�ى ا�شت�شعار هذه الراحة والكف عن الدوران 

خلف دائرة ال�شقاء الرهيبة التي ما ُي�شفي منها الأم�ال ومعرفة من ل ي�ؤمن 

بدينكم ...، بل ت�شاعف من حدتها، وجتعلها �شاط�را يحز، يف حلظة رهيبة، 

اأو�شال ما تبقى من ذبالة الآمال... 

لذا، فاإين لأ�شهد األ اإله اإل اهلل واأن حممد  ر�ش�ل اهلل.
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الق�صة ال�صابعة

ح�ضن املغربي وح�ضن االأملاين
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ح�صن املغربي وح�صن االأملاين

ق الداعية الأ�شتاذ اجلامعي  جيدًا يف كلمات الإعالن، بل فرك عينيه  َدقَّ

بحّدة وده�شة.. وانتابته ن�بة من ال�شك، لث�ان، حيال قيامه من الن�م بعد:

- مطل�ب داعية ق�ص م�شلم لتعميد رجل يريد الدخ�ل يف الإ�شالم ولكنه 

خائف!..

بالإعالن، فيما احلافلة  اآنذاك اجلريدة تنطق  ال�شاب  الداعية  بني يدي 

اإىل  ذهابه  م�عد  �شباحًا،  ال�شابعة  قبيل  اأملانيا  مدن  اإحدى  قلب  يف  ت�شري 

العمل، ولكن هذا الإعالن يحتاج لفك طال�شم.

من  ب��ارز  م�قع  يف  املن�ش�رة  الإع��الن  كلمات  من  الدكت�ر  الداعية  تاأكد 

اإل برهة ي�شرية حتى ت�قفت احلافلة يف حمطة جديدة  اجلريدة، وما هي 

ليك�ن الداعية اأول الهابطني.

الغرب  اإىل  ال�قت ما يزال مبكرًا، وه� قد اعتاد منذ �شفره من �شن�ات 

باجلامعة  عمله  مقر  اإىل  والذهاب  مبكرًا  ال�شتيقاظ  باأملانيا  ا�شتقراره  ثم 

للتدري�ص قبلها بثالث �شاعات على الأقل، فه� يعرف اأنه اأحد الدعاة القالئل 

�ش�ؤال  لإجابة ط�يلة عن  يحتاج  قد  والأم��ر  البلد،  تعاىل يف هذا  اهلل  لدين 

الإ�شالم احلنيف، قد  لتفا�شيل تخ�ص  املقرر  يتجاوز حدود  الطالب  لأحد 

يتاأتى ال�ش�ؤال من طالب وجد مت�شعًا من ال�قت اأمامه ووجد الأ�شتاذ حا�شرًا 

اأبرز  ا�شطحاب  اعتاد   لذا  مبهرة،  تك�ن  ما  غالبًا  النتيجة  ولكن  ليجيب، 

الي�م  ولكنه  ال�شباحية،  والنطالق يف مهمته  املهمة  الكتب  واأحد  اجلرائد 

ف�جئ مبهمة اأكرث من غريبة وعليه فك طال�شمها.

هل يك�ن الرجل املُعلن، وقد ترك عن�انه كاماًل خائفًا من اأحد من الأهل، 

اإن ه� علم باأنه يريد الدخ�ل يف الإ�شالم لذا كتب �شيغة ملتب�شة يف الإعالن 

كتب  ومل��اذا  عمره؟  كم  ترى  ونقي�شه،  املعنى  وحتت�ي  الفهم،  على  ت�شعب 
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الإعالن الآن، قال الدكت�ر لنف�شه:

م�شتجليًا غم��ص  اإليه  للت�  الآن  �شاأذهب  الأح��داث  اأ�شبق  لأن  داعي  ل   -

الأمر، فالرجل يق�ل اإنه خائف وه� الأمر الذي ل يب�شر بخري، وينبغي معه 

الت�سرف الف�ري.

ف�شعر  جميب  بال  اجلر�ص  زر  �شغط  ك��رر  ب��الإع��الن  املحدد  الباب  عند 

ببع�ص احلزن، ولكنه نزع ورقة من ف�ره من دفرت خم�ش�ص لالأوراق املماثلة 

وكتب عليه:

- اإنني داعية م�شلم ح�شرت لنزع رداء اخل�ف عنك وتعريفك بالإ�شالم، 

وهذا هاتف وعن�ان املركز الإ�شالمي، من ف�شلك ت�ا�شل معي.

والنت�شار  ال�ج�د  النح� من  املتحرك قد �شار على هذا  الهاتف  مل يكن 

الدكت�ر  املا�شي، ومل يكن من حل لدى  القرن  الثمانينيات من  بداية  قرب 

قال  مي�شي  ه�  فيما  ولكن  الإ�شالمي،  املركز  وعن�ان  هاتف  كتابة  �ش�ى 

لنف�شه:

- اللهم اإين ا�شت�دعك اأمر هذا الرجل فاقدر يل التخفيف عنه ومعاونته 

فيما ل اأعرف من اأمره.

وه� يركب احلافلة من جديد مل يجد الداعية يف نف�شه رغبة لإمتام قراءة 

اجلريدة فجل�ص يف هدوء يذكر اهلل تعاىل وي�شلي على الر�ش�ل ، وعند 

حمطة اجلامعة حاول الهب�ط ولكنه لدى الباب وجد �شيئًا غريبًا ي�شتبقيه، 

حاول التغلب عليه فلم ي�شتطع، اإن �شع�رًا ملحًا لديه يدفعه للبقاء، ولكن اإىل 

اأين؟ نظر خلط �شري احلافلة فتاأكد من و�ش�لها اإىل املركز الإ�شالمي، ويف 

هدوء عاود اجلل��ص.

عند ول�جه ب�ابة املركز وجد ر�شالة من �شديق ل�شاحب الإعالن تخربه 

باأن املعلن  يف امل�شت�شفى وه� يريده الآن:
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- اإذن فلعله خائف من ال�فاة قبل اللقاء.

وجده  املري�ص  على  ا�شتدل  وحني  امل�شت�شفى،  عن�ان  اإىل  الداعية  هرول 

رجاًل معروق ال�جه.. معامل الأمل بادية على مالحمه.. هم�ص بقربه:

- ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته اأخي الفا�شل.

- اأاأنت �شديقي ح�شن متى جئت من املغرب؟

- بل اإنني الداعية الذي طلبته يف الإعالن.

- معذرة فاإين مدرك لكل ما ح�يل ولكن كلماتك ذكرتني باأخي ح�شن.

- وَمْن ح�شن؟

رنت ابت�شامة ف�ق وجه املري�ص ال�شاحب ثم قال:

املغرب منذ فرتة  لقيته يف  الإطالق،  اأ�شدقائي، على  اأف�شل  اأحد  - هذا 

عن�ان  عن  �شاألته  اإن  وما  كاف،  ه�  ما  املال  من  معي  وكان  ط�يلة،  لي�شت 

مزار �شياحي حتى ف�جئت به يق�ل يل اإنه يت��شم من حمياي اإين رجل طيب 

ويريد ا�شت�شافتي يف بيته، وبعدها ميكننا الذهاب معًا لزيارة بع�ص املعامل 

ثم  قلياًل  متهلت  اأي�شًا،  امل�شاجد  بع�ص  زيارة  ب�شرط  اململكة  يف  ال�شياحية 

�شاألته عن �شبب عر�شه فابت�شم يف حياء واأجاب: غر�ص يف نف�شي، وللحقيقة 

من  باأغرا�شي  واأتيت  معه،  الذهاب  فقررت  ح�شن  كلمات  ا�شتفزتني  فقد 

الفندق، وف�جئت بكرم ال�شيافة ال�شديد، حتى اأنه مل يرتك يل فر�شة لدفع 

�شئ ول� قليل يف امل�ا�شالت حتى اخلا�ص منها، ويف نهاية الي�م الأول ملعرفتنا 

�شريري،  اأمام  اخلا�شة  اأغرا�شي  و�شعت  اإنني  حتى  منه..  خيفة  ت�ج�شت 

وتناومت لأنظر ماذا �شياأخذ منها، غري اأنه حياين يف عذوبة وترك الغرفة 

يل، ويف ال�شباح بادرته بالق�ل: كم تريد ثمنًا ل�شت�شافتك يل؟ فبدا احلزن 

عليه وه� يجيبني: على فكرة ما قلته يعد عيبًا �شديدًا يف ديننا العظيم..

التفت املري�ص طالبًا من املمر�شة ك�بًا من املاء... �شرب بع�شه واأ�شاف:
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- وملا كنت تع�دت احلياة بال دين �شاألته على الف�ر: وما دينك؟ فاأجاب 

هنا  كاملة..  اأي��ام  ثالثة  ملدة  ال�شيف  باإكرام  ياأمرنا  وه�  الإ�شالم،  بفخر 

كان  ومل��ا  ح�شن،  ب�شديقي  �ش�ءًا  ظننُت  لأين  نف�شي  من  باخلجل  �شعرت 

اإح�شانه اإيل من اأندر ما لقيت يف حياتي، ظلت ذكراه  بنف�شي فلما اأ�شابني 

املر�ص ال�شديد متنيت ل� لقيته، وملا مل يكن معي رقم هاتف له اأحببت اأن 

بالإ�شالم كتبت الإعالن  اأعرف تفا�شيل دينه، وملا مل يكن يل �شابق دراية 

على النح� الذي راأيت فاأحك يل عن دينك من ف�شلك.

اإذا جاء اإىل  اأخذ الداعية ي�شرح مبادئ الإ�شالم يف ب�شاطة وي�شر، حتى 

ال�شيام قال الرجل:

- لي�ص يل طاقة به.

فقال الداعية:

- تدفع الفدية.

ثم ملا و�شل للحج قال الرجل:

- ل اأطيقه اأي�شًا.

- يحج عنك اآخر.

تغيري  يلزمني  اأخ��ري: هل  �ش�ؤال  ول��دي  يفعل،  كي  �شديقي ح�شن  اأري��د   -

ا�شمي لأدخل يف الإ�شالم؟

- ل.

- ولكني اأريد تغيري اإىل ح�شن.. ح�شن الأملاين.

بعدما  ال�شالة  اإىل  وق��ام  َد  َت�َشهَّ قبلها  وم��ن  الكايف  امل��ال  الرجل  اأخ��رج 

ا�شتطاع ال��ش�ء، وعلمه الداعية ال�شالة جال�شًا مراعاة حلالته، ثم ودعه 

على وعد بالزيارة غدًا.
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خرب ب�فاة الرجل، فانتابه �شع�ران اأحدهما 
ُ
   ويف امل�عد قدم الداعية فاأ

على  الق�شة  يكرر  فتاأ  ما  اإنه  حتى  عليه  باحلزن  والآخ��ر  لإ�شالمه  بالفرح 

فنقل�ها  بها  كثريون  تاأثر  حتى  املغرب  اأهل  من  بخا�شة  امل�شلمني  تالميذه 

لأهلهم، واأخريًا جاء اإليه اأحدهم ليق�ل:

منذ  اأملانيًا  ا�شت�شاف  ح�شن  عمك  اإن  يل  فقالت  بالأمر  جدتي  اأخ��ربت 

ع�شرين عامًا، وقالت �شاألته عنه فاأكد اأنه �شاحب نف�ص ال�شم.

على الف�راأر�شل الدكت�ر الداعية ، يف ا�شتقدام ح�شن املغربي، فلما جاء 

اأمامه، اأخربه ب��شية الرجل ووج�ب اأدائه لرحلة احلج عنه، واأ�شاف:

- ..كاأين اأمام ح�شن الأملاين، ومل ل وكالكما ح�شن امل�شلم جمعكما اهلل 

عند ح��ص ر�ش�له حممد، ، ملحبتكما فيه.
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الق�صة الثامنة

مدن تعرف الرحمة
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مدن تعرف الرحمة

الط�يل من  الطريق  تلف  التي  امل�شعة  الن�رانية  بل  والبهاء  الألق  ما هذا 

اأقطعها  مرت  كيل�  مائتي  امل�شافة  تقارب  حيث  العا�شمة  اإىل  راأ�شي  م�شقط 

ب�شيارة لالأجرة؟

كل مرة اأقطع هذه امل�شافة فيها ا�شت�شعر احلرج ال�شديد يت�شاعد ليبلغ حد 

ال�شيق وال�شجر... واأكرر ال�شتغفار وال�شتعاذة باهلل، فف�ر و�ش�يل للم�قف 

ال�ش�ت  مكربات  اأجهزة  اأ���ش���ات  من  اأت���اأذى  الأقاليم  ب�شيارات  اخلا�ص 

البالغة الرتفاع )امليكروف�نات( التي تذيع فا�شاًل من الأغاين يرد بع�شها 

اإىل  و�شلت  الع�شر،  وعقب �شالة  ال�شاعتني  قرابة  منذ  ولكني  بع�ص،  على 

امل�قف ف�جدت كل �شيئ على ما يرام، فالأ�ش�ات العالية ملكربات ال�ش�ت 

الذكر  اآيات  يذيع  لل�ش�ت  واحد  اإل يف مكرب  تتمثل  يعد  اخت�شرت حتى مل 

احلكيم ب�ش�ت ندي بالغ اجلمال، وهكذا مل اأ�شطر اإىل الذهاب اإىل م�قف 

احلافالت )الأت�بي�شات( املجاور لأ�شتعطف اجلال�ص وراء نافذة احلجز لأن 

يحجز يل تذكرة للعا�شمة اأو ليخربين بامل�عد التايل لت�فر احلافلة املقبلة، 

فاحلافلة  ال�شاعة،  على  يزيد  ملا  منتظرًا  البقاء  اإىل  الأم��ر  ا�شطرين  واإن 

�شائق  منع  منها  عديدة  لأ�شباب  الأج��رة  �شيارة  عن  لدي  م�شتتبة  اأم�رها 

ول  الأج��رة  �شيارة  يف  تدخني  ل  امل��رة  هذه  التدخني،  من  للركاب  احلافلة 

اإذا ما  األ يفعل ط�ال الطريق، ول ا�شتجابة م�ؤقتة منه حتى  لل�شائق  رجاء 

�شارت ال�شيارة على الطريق ف�جئت باجلميع يدخن�ن، اأو هكذا يخيل اإيل، 

فال�شيارة التي بها �شبعة من الركاب اإذا دخن بها اأربعة اأو خم�شة ا�شتحالت 

رائحة  مع  يت�شافر  الطريق  مثل حايل، فزحام  ملن ه� يف  يطاق  ل  جحيمًا 

عادم ال�شيارة مع الغبار والأتربة لت�شكل منظ�مة من ال�شداع امل�شتمر الذي 

ل فكاك منه، كما ل فكاك من احل�ار مع بقية الركاب ح�ل اأ�شرار التدخني 

ال�شديدة ورجاء اإطفاء ال�شجائر.
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اإنها بركة �شهر رم�شان املعظم،بل اإن الأمر ل يعدو اأن يك�ن اإحدى بركات 

البالغ  الطريق  بدا  حت�شى!...  تكاد  ل  بركات  من  فيه  وكم  الكرمي  ال�شهر 

تتحرك  اأن  قبل  اأق�شم من  ال�شائق  اإن  بل  اأكرث رحابة من ذي قبل،  ال�شيق 

ال�سيارة:

لي�ش�ن  منا  ال�احد  اإن  حتى  حم��دودة  غري  بركة  �شهر  رم�شان  �شهر   -

خالله �ش�ته ونف�شه واأذنه وعينه وكل ما فيه ط�ال �شفره.

باملعاين...  املفعمة  املخت�شرة  كلماته  معنى  فهمت  وقبلها  الرحلة  خالل 

ومن قبل هذا ت�شع من بني جنباتها روح الإميان: ازدان الطريق الزراعي، 

املمتد من بلدتي حتى العا�شمة، والذي ي�شرف على القرى والعزب ال�شغرية 

ط�ال م�شريتنا، وكان من املفرت�ص اأن تك�ن قليلة، حتى اأقرب منفذ للطريق 

ال�شحراوي، ازدان الطريق ب�شكينة جميلة فال اأحد ي�شد الطريق مبا�شيته اأو 

بخط�ته املتثاقلة، روح من الت�ثب وال�شرعة يف احلركة ما تزال تلف اجلميع، 

بل قرر ال�شائق دون اإخبار اأحدنا اأنه لن مي�شي يف الطريق ال�شحراوي بعيدًا 

عن العمران يف رغبة لك�شب ال�قت، وهذا جزء من �ش�ن نف�شه وحتقيق راحته 

ال�شخ�شية خالل �شفره، اإذ اإن حركة احلياة �شبه ال�شريعة تريحه من امل�شي 

يف الطريق البعيد حيث ل عمران وال�ح�شة بعيدًا عن الب�شر، حتى الأطفال 

ال�شغار مي�ش�ن من اأمامنا يف هدوء و�شرعة م�شرين على اإف�شاح الطريق 

لل�شيارات املت��شطة العدد، فيبدو اأن كل ال�شائقني اآثروا امل�شي يف الطريق 

الطبيعي الزراعي القدمي، وللحقيقة فقد كان عدد ال�شيارات املت��شط دافعًا 

ل�شي�لة الطريق املرورية:

اطمئنان  يف  اجلميع  حترك  الإميانية  ال��روح  من  مزيدًا  هناك  اإن  بل   -

ب���دي���ع..              هكذا قال جم��اوري فتفكرت مليًا يف وج���ب انت�شار هذه 

ال�شكينة على مدار حياة امل�شلم ط�ال اأيام العام... قلت يف هدوء:

- كذلك  يجب اأن نك�ن جميعًا ط�ال العام. قال ال�شائق يف لطف:
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- يارب لكم نتمنى.

»الرادي�  الركاب ح�ل جهاز  مع  اإذ ل جمادلت  ال�شائق �ش�ته(   )�شان 

كا�شيت« ماذا ي�شمع�ن عربه، اإذ قال يف ابتهاج:

الذكر احلكيم من  اآي��ات  �شنذيع  املغرب  قرب  اإخ���ة،  يا  الرحمة  �شهر   -

اإذاعة القراآن الكرمي.

اأ�شاف اأحد الركاب:                                                                               

-  لن�شل ب�شالم لنتاول الإفطار مع اأبنائنا وذوينا.

اأ�شاف ال�شائق يف ابتهاج:

- جميل �شهر رم�شان ما اأحاله! يربي النف��ص ويجعلها حتيا يف معية ربها 

�شبحانه وتعاىل... وتريحنا من كثري جدال ل طائل من ورائه.

 تاأملت يف اله�اء النقي من التدخني داخل ال�شيارة، و�ش�ت تالوة القراآن 

�ش�ت  يف  الأو�شط  املقعد  يف  ا�شطحبها  اأ�شرة  رب  فم  من  ين�شاب  الكرمي 

خفي�ص ي�شمعه ه�، ول ي�ؤثر فيمن ح�له، واإن كان اأكرث من راكب طلب منه 

الأيام ل يخل� من �شجارات  الطريق يف غري هذه  يعلي من �ش�ته، هذا  اأن 

وت�قف لقرابة ن�شف ال�شاعة يف املرة ال�احدة، لكم متنيت اأن يدوم ال�شهر 

الكرمي ط�ال العام كله.                                           

العام،  هذا  رم�شان  من  الأول  الي�م  معها  اأفطر  مل  اأين  اأمي  عليَّ  عتبْت 

وطالبتني ب�شدة، وما يزال �ش�تها يرن يف اأذين على الهاتف:

- تعال افطر معي ي�مًا خالل ال�شهر واأبق اأبناءك فلياأت�ا معك قبيل العيد، 

اإنني اأعرف م�شاغلك واإرهاق ال�شفر بالن�شبة اإليهم.

- حتت اأمرك يا اأمي.

وهكذا ذهبت فاأفطرت معها لي�مني ثم اأذنت يل الي�م قبيل �شالة الع�شر 
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العا�شمة  خارج  تقيم  اأمي  تزال  فما  اأ�شرتي،  مع  اإفطاري  لتناول  بالذهاب 

فيما نزحُت اأنا اإليها منذ �شن�ات.                                                                                     

اأفقت من تاأمالتي على �ش�ت الأب يف املقعد الأو�شط وقد ط�ى امل�شحف 

يف جالل م�جهًا كالمه للمقعد الأخري، وانتبهت للمرة الأوىل اإىل ك�ن اأ�شرته 

ت�شغل املقعدين كان ي�جه حديثه لطفلة رمبا كان عمرها يدور يف فلك �شبع 

�شن�ات اأو اأقل قلياًل: فاطمة، حبيبتي اأنت مري�شة، من ف�شلك تناويل �شيئًا 

من الطعام، مر�شك يا حبيبتي يج�ز ل�شاحبته ول� كانت اأكرب منك بع�شر 

�شن�ات اأو اأكرث اأن تفطر...، فما بالك واأنت على �شفر؟

اأوجعتني كلماته ب�شدة!..

اأهي مري�شة مر�شًا ع�شاًل يف هذه ال�شن ال�شغرية؟!

دع�ت اهلل تعاىل يف �شري كي ي�شفيها ويعافيها، وت�شاغلت بالطريق فيما 

كانت الطفلة ترف�ص يف اإباء حمبب تناول �شيئ من ال�شطائر اأو حتى جرعة 

من ماء من يد الأب والأم التي راحت تق�ل لزوجها بعد حني من اإحلاحه:                                                                                                                              

- دعها فال اأحب اأن تتناول طعامًا حتت اإحلاحنا، ولكن اإن �شعرت بالتعب 

ال�شديد من ف�شلك اأخربينا.

ياهلل كم من كبار اأ�شحاء يفرط�ن يف �شيامهم دومنا عذر وهذه الطفلة 

املري�شة تاأبى اأن تتناول طعامها رغم مر�شها.

- �شفاها اهلل وعافاها.

رد اأب�ها علي يف �شكينة:                                                                         

- هي وجميع املر�شى يا كرمي.                                                                  

اجلميل،  عمرك  مثل  يف  ابنة  ويل  �شغريتي،  اأي��ا  لديك  رج��اء  يل  لكن   -

فلكاأنك ابنتي، من ف�شلك تناويل �شيئًا من الطعام .                                                             
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- �شاأفعل يا عمي لكن حينما ا�شت�شعر التعب ال�شديد.                                           

بداأ  قد  العامة  ي�شميه  كما  الإفطار  ق��راآن  وكان  حينها،  مبدينة  منر  كنا 

الباعة، وبرغم قربنا من  ين�شاب من املذياع فيتجاوب مع مذياع كثري من 

العا�شمة فقد بداأ عدد من الركاب ينظرون يف �شاعاتهم.                                                         

بداأ الأمل ال�شديد على وجه فاطمة، ومازحها اأب�ها قائاًل:                                   

- اهلل تعاىل يحب منك اأن تفطري طاملا مل تع�دي تتحملي فتناويل �شيئًا 

من يدي. قال اأب�ها م�جهًا كلماته اإيل:                                                                     

- اإنها م�شابة مبر�ص نادرا ماي�شيب َمْن هم يف مثل عمرها، وه� مر�ص 

ا  ناجت عن اإ�شاءة ا�شتخدام منجزات يطلق عليها ح�شارية مع ك�نها افرتا�شً

ترحم ال�شغار... 

كلمات  يف  تفكرت  الت�قف،  ال�شيارة  على  وك��ان  حمراء  الإ�شارة  �شارت 

الرجل يف هدوء: 

الإن�شان  وبحث  املزيفة،  مظاهراحل�شارة  بع�ص  بنا  اأ�شرت  كم  بالفعل 

ي�شدر  بع�شهم  اإن  البحث،  ذاك  خلط�رة  اإدراك  دون  الراحة  عن  الدائب 

اأن�اعها على وجه اخل�ش��ص فنن�شاق  اإلينا منتجات يخدعنا بها، وبرداءة 

بالأمل  فت�شيبنا  وجداننا  يف  تتغلغل  جلية  وا�شحة  النتيجة  وهاهي  خلفه، 

ال�شديد، هل فكر خمرتع هذا الأمر يف التل�ث الذي يخلفه داخل الأج�شاد 

اأن  املخرتع  ير�شى  كان  وهل  وغريهم،  ال�شغار  من  املناعة  قليلي  بخا�شة 

ي�شتخدم اخرتاعه يف ظل وج�د �شغاره ه�، اأم اأنه يبتعد عن هذا الأمر فيما 

يخ�شه وي�شدره لالآخرين. 

منهم؟                                           ال�شعاف  وبخا�شة  الب�شرية  على  جت��ر  ك��م  الب�شر  اأن��ان��ي��ة   -

متتمُت فقال جماوري:

يف  متمثاًل  م�شتقبلنا،  ت�شيب  التي  تلك  خداعة  ح�شارة  مظاهر  اأي   -
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�شغارنا، يف ال�شميم؟ هم�شت لنف�شي ومل ل اأو�شل هذه الر�شالة للم�شئ�لني 

بخا�شة  اإيجابيًا  يك�ن  اأن  للمرء  فالبد  �شابه،  ما  اأو  �شحايف  حتقيق  عرب 

خالل ال�شهر املعظم... رنت كلمات جماوري يف ذهني فيما عج�ز ي�د عب�ر 

بال�شائق  ف�جئت  الإفطار  وقت  اق��رتاب  ظل  يف  العابرين  قلة  ومع  ال�شارع، 

هبط من ال�شيارة ومر بالرجل يف هدوء، وبرغم تبدل اإ�شارة املرور للخ�شراء 

اإل اأن ال�شيارات من خلفنا احرتمت م�قف ال�شائق فلم ي�شغط اأحدهم على 

اآلة التنبيه حتى عاد  م�شرعًا. 

فيما ه� يدير حمرك ال�شيارة من جديد نظر جماوري اإليه ثم قال: - اأوؤكد 

لك فلقد �شاهدت هذا امل�قف من قبل يف عدد من  داخل وطننا العربي، اإذ 

جبت كثريًا من مدنه، راأيته يف عدد من مدن ال�شمال الأفريقي، ويف دولتني 

خلجيتني، ويف ال�ش�دان. 

- الرحمة بل الإميان واحد.

رد... فيما ال�شائق ي�ا�شل امل�شري من جديد:

- الل-هم قربنا اإليك واجعل عملي خال�شًا ل�جهك. بدت ماآذن امل�شاجد 

�شكينة  يف  تدوم  اأن  متنيت  ثم  تاأملتها  العا�شمة،  اآف��اق  جنبات  يف  م�شرعة 

ووقار، كما متنيت اأن يبنى عدد مثلها من امل�شانع �شريطة األ ي�شدر عنها 

عم�د من الدخان ي�ؤذي ال�شغار والكبار وي�شبب مزيدًا من الأمرا�ص بخا�شة 

لأبنائنا.

اأنزل  كنت  وفيما  بيتي،  من  نقطة  اأق��رب  عند  يت�قف  اأن  ال�شائق  رج�ت 

كنت اأرى ابت�شامة م�شرقة على وجه فاطمة فيما هي مت�شغ �شيئًا وترت�شف 

جرعات من املاء، ابت�شمت لها فت�قفت م�شرية بيدها.

ويف عينيها ما يزال بريق متقد، خلت اإنه م�شتقبل اأيام مزدهرة قادمة  يف 

�شباح جديد م�شرق باآمالنااملتنامية...
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انتظار  مقررًا  اأ�شتدير  كنت  بال�شالمة  تن�شاب  اأبيها  دع���ات  كانت  فيما 

ال�شباحات املتالألأة يف رم�شان مقبل قريب باإذن اهلل تعاىل!.
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الق�صة التا�صعة

ذات �ضباح يف حافلة
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ذات �صباح يف حافلة

حتركت احلافلة بالفعل بينما يد الأم التي هبطت يف زحام الع�شرات بدون 

ابنتها حتاول الإم�شاك بباب اخلروج، اأما الطفلة ال�شغرية فكانت ما تزال 

متد قدمًا يف حركة وهمية لالأمام، اإذ اإن حترك احلافلة البطيىء يخيفها، 

و�شط اندفاع من الهابطني الذين مل ي�شتطع�ا التحرك يف ال�قت املنا�شب، 

فاتهم يف حركة  الذي  الث�اين  تع�ي�ص جمزوء  يريدون  الذين  وال�شاعدين 

ال�شائق ال�شريعة بالت�قف يف املحطة ثم العدول عنها... م�شاعر الأمل كانت 

بادية ب��ش�ح... تزيح الرباءة الطبيعية عن وجه ال�شغرية، فيما قد غلب 

ال�شراخ وعدم القدرة املتزايدة على الأم، متلكها العجز، فكل ثانية ت�ؤذن 

ورمبا  اأخ��رى  بعد  ثانية  فرويدًا،  روي��دًا  الكاملة،  اأهبته  ال�شائق  ياأخذ  ب��اأن 

اأ�شرع، حتى تتحقق له ال�شرعة الق�ش�ى للحافلة، وهذا يت�قف على �شرعة  

عمرها  يتعدى  ل  التي  البنة،  �شت�شري  وهنا  اأمامه،  من  ال�شيارات  انزياح 

القاهرة  مثل  كربى  مدينة  ويف  الأم،  عامل  عن  متامًا  بعيدة  �شن�ات  خم�ص 

اأهاليهم مبثل هذه  لالأبد عن  تاه�ا  �شغار  وكم من  ت�شبح مفق�دة متامًا، 

التي  ال�شيارات كانت بطيئة يف املحطة،  اأن بع�ص  الطريقة، من رحمة اهلل 

اإذ  ال�شالمة،  ق�اعد  تقت�شي  كما  فيها  الكامل  الت�قف  عن  ال�شائق  تراجع 

كانت الإ�شارة ال�ش�ئية مغلقة ثم فتحت.                                                                                                                                   

 قدرت امل�قف وتاأملُت ب�شدة حلال اأم ابنتها تكاد تقفز فيما احلافلة مت�شي، 

وَمْن ح�لها غافل عنها، واإن مل اأفهم معنى �شرخات الأم بكلمات اأقرب للهجة 

العامية املختلطة بلغة اأجنبية خا�شة املنطقة اجلغرافية التي تقطن فيها من 

وطننا العربي، وهي لالأ�شف غري مفه�مة متامًا يف بلدي، اإذ �شار جزء الأمة 

الذي اأ�شكنه بلدًا منف�شاًل عن جزء الأمة الذي ت�شكنه هذه ال�شيدة امللتاعة 

اأقل  واح��دًا حتى  بلدًا  وبلدها  بلدي  كانت  اإذ  عينها،  قرة  فقد  اخلائفة من 

من قرن واحد فح�شب؛ وفيما كانت الدم�ع تاأخذ جمراها الطبيعي للهب�ط 

يتمهل غري مقدرة  لل�شائق كي  بيدها  ت�شري  الأم  بداأت  ال�شغرية  من عيني 
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اأنه مل يكن لرياها، بخا�شة اإنه على الطرف املقابل متامًا من حيث تهرول، 

ول� كان له اأن يراها يف غري هذا الظرف ملا راأها الآن للزحام ال�شديد من 

ناظرة  فاها  وتفغر  وت�شري  اأكرث  جتري  ال�شيدة  اأخذت  وال�شيارات،  الركاب 

اإلينا يف ا�شتنفار �شد ال�شائق الذي رمبا خيل اإليها اأنه يتعمد ما يفعل معها.                                                                                                                           

بال�شغرية من مع�شمها متهيدًا حلملها  ْم�ِشُك 
ُ
اأ َحلٌّ �شريٌع  خطر على بايل 

على يدي ثم الهب�ط بها لأمها، فاأ�ش�ات من انتبه�ا من الركاب مل ت�شل اإىل 

َب جزء من الزحام بل الختناق  نَّ ال�شائق حلد ال�شاعة، فه� يريد، فقط، جَتَ

الطريق  تاأخره وما بني  املنت�شف ما بني  للعا�شمة، ول يهمه يف  ال�شباحي 

واآلف ال�شيارات اإهدار م�شاعر مثل هذه الأم، اأو احلالت اخلا�شة التي ل 

لينزل من ينزل  الت�قف لدى كل حمطة..  بالكاد، من  تكفيها خم�ص ث�ان، 

ويركب من يركب يف ف��شى ما تزيد اإل من اختناق من بالداخل من احلافلة 

العامة، و�شع�ر ال�احد منا بالن�شحاق اأمام ط�فان الآلت املحيطة به يف كل 

مكان.                                                                                    

الأخرى  يدي  فيما  لأحملها  اأجذبها  ال�شغرية  مبع�شم  اأم�شك  كدت  ما 

تتح�ش�ص طريقها لنت�ء بارز من باب احلافلة اأقب�ص عليه فاأهبط بها منهيًا 

هذه املاأ�شاة.. فما زالت �شرعة احلافلة مل تتجاوز حد اخلط�رة مع من اعتاد 

الرك�ب فيها، واإن كانت تتزايد ب�شرعة، وفيما ل�شعت يدي دم�ع ال�شغرية، 

قدرت اأنها ل تتجاوز �شت �شن�ات بحال من الأح�ل ومل�شُت حقيبتها املدر�شية 

ال�شع�ر  اإياها  وهبها  جبارة  ق�ة  ويف  ب��الأم،  ف�جئت  ظهرها،  خلف  تتط�ح 

ق�ش�ة  يف  يدي  ت�شرب  باحلافلة  حلقت  وقد  بها  ف�جئت  ال�شديد،  باخلطر 

فيما كان �ش�تها قد حت�ل اإىل �شراخ متزايد..                                                                                                                             

َتعّ�دتُّ روؤيتهما معًا كل �شباح، فقد اعتدت رك�ب هذه احلافلة متجهًا اإىل 

اإقامتي، فيما يبدو، كان الأبعد  عملي، لأن ميعادها منا�شب له، ولأن مكان 

عن مكان ال�شيدة �شمراء الل�ن، فكان من الطبيعي اأن متر احلافلة عليهما 

فيما اأك�ن قد �شعدت اإليها قبلهما.                                        
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ومع الأيام �شارت األفة ما بيني و بني ال�شغرية، األفة من ذلك الن�ع الذي 

ين�شئه التع�د بيننا و بني الآخرين، حتى �شرت اأنتظر رك�بهما، لأف�شح لهما 

مكانًا منا�شبًا اأو اأترك مكاين بالكلية لهما ليجل�شا، ، ولكن مل يخف علي اأن 

الأم كانت تنظر اإىل هذه الأعمال العف�ية بت�ّج�ص..

اإذا راأتني �شارعت اإىل اأن تقب�ص على يد ال�شغرية  وي�مًا بعد ي�م كانت 

اآثار حالة من  اأواجه هذا بهدوء م�شت�شعرًا  اأكرث فيما ترتع�ص يداها، وكنت 

الإح�شا�ص بفقدان الأمان التي جتعل من املقيمني باأي من طريف الأوطان يف 

يختلف متامًا  ال�اقعي  فالعامل  البع�ص،  بع�شهما  زار  اإن  الي�م غرباء  اأمتنا 

عن اأمنياتنا على ال�رق، وعامل الأفكار والروؤى ال�شحيحة ل جتد لها متنف�شًا 

بالندفاع يف اجتاه غري  الأم  قلق  اأقابل  ال�شديد...، كنت  الآ�شف  لتنفذ مع 

اجتاهها واجتاه ابنتها كل مرة.

انحدارًا  دم�عها  ازدادت  فيما  كانت،  كما  حر�ص  يف  ال�شغرية  تركت 

الذي  اله�شتريي  الأم ومن ط�فان ال�شراخ  التهابًا، وتعجبت من فعل  خلته 

اأنها تتهمنا جميعًا بال�شتيالء على  اأنني فهمت  بداأ ي�شدر من فمها، حتى 

ال�شغرية، فيما كنُت مثلها اأحاول البحث لها عن خمرج.                                                                     

جنحت يف جذب ابنتها ب�شدة يف اللحظة التي بداأ ال�شائق فيها يتمهل يف 

م�ؤ�شر على اأن �ش�ت الركاب املتنامي ..برجاء الت�قف لث�ان.. قد و�شل اإىل 

م�شامعه فا�شتجاب.

مل تنتظر الأم متام ت�قف احلافلة، وكانت ت�قفت بالفعل بعد ث�ان معدودة، 

ومل اأدر كيف فهمت املراأة الأمر.. لأنها باخت�شار �شديد جذبت ابنتها بق�ة 

فم  من  ي�شيل  الدماء  من  خيط  وفيما  الأر���ص،  على  ف�شقطت  ذراعها  من 

ال�شغرية كانت احلافلة  قابعة يف الزحام ل تتحرك �شادة نهر الطريق من 

ي�شي  الذي  اله�شتريي  ال�شراخ  من  مزيد  مندفعة يف  والأم  بالكلية،  خلفها 

باأنها قد �شارت خارج مدار العقل، بل بدا وا�شحًا اأنها ت�شبنا جميعًا...
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اإىل  ، وقد ي�شلمه  الإن�شان ت�ازنه  ال�شع�ر بغياب الأمان  يفقد  اأن  اأدركت 

ط�فان من امل�شاعر وامل�اقف الغريبة... 
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الق�صة العا�رشة

ُه اأبي
ْ

َوج
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َوْجُه اأبي

منذ قرابة ثالثني عامًا اأبحث، وما اأزال، ما بني ال�ج�ه يف القرى والنج�ع، 

وكلما  اأب��ي،  يا  اجلميل  وجهك  عن  واملطارات،  وامليادين  الع�ا�شم  يف  كما 

اأغم�شت عيني �شاهدتك تبت�شم، كما هي عاداتك يف نادر الأوقات التي كنت 

كلما هممُت باخلروج عن  ا�شت�شعر احلرج  اإنني مازلت  بل  فيها،  متازحني 

بني  ما  ي�شت�شعرك  وه�  يفعل  اأن  ملثلي  وكيف  للحياة،  اجلاد  العملي  الن�ص 

اثنني:  ب�شيئني  من ح�يل  الب�شر  اإخبار  من  حناياه؟ خجلُت، ط�ال عمري، 

اإنك معي على الدوام بل اإن قربك، يا اأعز من عرفُت من عامل الأحياء، بل 

اإن قربك، يا اأبي، يكذب من يق�ل باأنه يف ناحية من ن�احي الأر�ص، قربك 

فغريب  الأخ��ري  الأم��ر  اأما  رافقني،  اجتهت  اأينما  معي،  قلبي  يف  اأ�شت�شعره 

كتمُته، اأي�شًا، حتى عن �شغاري.

ما ناداين اأحدهم قائاًل:

- اأبي! 

حتى ا�شت�شعرت احلرج ال�شديد، طاملا حاولُت التغلب عليه، بعد معاناة، ل 

تكفي الكلمات ل��شفها، فلم اأجنح، فما زال الطفل بداخلي غري مقتنع بك�ن 

كلمة اأبي تقال اإل لك اأنت، فماذا حينما ت�هب يل؟ واأنا الذي ما راأيت جديرًا 

بها غريك، فلكاأمنا �شط�ت على حق من حق�قك، ون�شبته اإيل دون اإرادة اأو 

رغبة مني، فاإمنا هم من ينادونني، ال�شغار، وكيف يل باإفهامهم اأن الكلمة 

لك من دونهم ومن دوين.

وهل مثل اأبي من اأب؟

على الأقل بالن�شبة اإيل:

اإن دخل البيت عائدًا من العمل، �شار البيت كله اأبي، ل يخط� ول ي�شري 

اإن قال يل،  اإل فيه، من فرط حمبتنا وهيبتنا له،  اإل لأجله، ول يفكر اأحد 
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رحمة اهلل عليه:

- تعال..

اإنني لأذكر، برغم �شن�ات العمر القليلة التي �شحبُته فيها، فاإين مل اأكن 

على  وتيهًا  فيك  نف�شي حمبة  اأخرج من  بل  ن��اداين،  متى  النتظار  ا�شتطيع 

اإليك  عينني  اإىل  اللحظة  تلك  يف  نف�شي  تتح�ل  اإليك،  اأبي،  باأنك  الب�شرية 

بهما اأنظر.

لي ناظرّي باإ�شراقة وجهك الأروع من بني وج�ه اأحياء  ْمِ
ُ
مل اأُك اأ�شتطيع اأن اأ

الب�شر اإل من خالل هذه الفرجة ال�شيقة من حيز ال�ج�د، حينما، اأيا اأبي، 

التفكري  حيز  من  ال�شريع  انتقالك  ب�جهك،  ال�شروق  األ���ان  فاأملح  تناديني، 

امل�شني يف حقائق الك�ن وم�اقف الب�شر، اإذ كنت اأعلم اأن اأهم ما يف احلياة، 

املتاأمل يف  وال�شتغراق  تعاىل،  التفكر يف خلق اهلل  كان  بالن�شبة لك،حينها 

ملك�ته.. حينها كنت اأرقبك يف �شمت وتهيب.. متاأماًل �شفاء وجهك وبيا�شه 

املختلط بحمرة منبئة عن نعيم.. واأتاأملك واأنت تفكر.. فتفطن يل:

ال�احد منكم  اآخر زمن يتملى  يا )ولد(؟ )اأبناء(  اإيل هكذا  مِلَ تنظر   -

اأبي، واأنت تتفر�ص بعينيك يف  اأبيه، ع�شت عمري مل اأعرف ل�ن عينّي  وجه 

وجهي؟!

اأعرف التعبري بالق�ل عن عمق حمبتي، ولكنه يف ليلة  اأو  اأح�شن  اأكن  مل 

قمرية اأم�شك بيدي وقال يل مق�لة لن تنزع من اأذين اإل بدبيب امل�ت فيهما:

- ل اأريد منك التعلق ال�شديد بي، فاإين لن اأبقى معك ول اأريد لك اأن تفقد 

بهجة احلياة بفقدي.

اأنا ه�،  اإمنا  اأ�شت�شعر  اإليه  اإذ يدنيني  اأبي القريب البعيد يف عمري،  كان 

على  احلياة،  من  اأذك��ره  ما  اأول  اأما  له،  اأ�شعر مبقدار حمبتي  يبعدين  واإذ 

الإطالق، فنداوؤه يل:
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- تعال..

اأ�شابق الريح اإليك، بني يديك اأطاطئ الراأ�ص فال اأنظر يف عينيك، في�شتمر 

البيا�ص على حمياك فال يخالطه ل�ن ال�شفق بل تبقى حمرته املعتادة:

- اأريدك اأن تلف معي ال�شال ف�ق العمامة..

اأبي العامل الأزهري يطلب مني ال�شطالع باأمر خطري، لف ال�شال الأبي�ص 

على العمامة احلمراء ذات الزر الأزرق، اإنه ليعرف اإن قمة العزة يف ردائه 

بالغة،  بدقة  املثلث  الط�يل  القما�ص  قطعة  لف  بغري  يقبل  ل  لذا  الق�شيب، 

وفيما ه� يدير العمامة مبهارة كنت اأكتم حماولة التثاوؤوب، وتعبي من كرثة 

فيعاود  اأبي  يحزن  لئال  مفرودًا  الأبي�ص  ال�شال  بقاء  على  اأحر�ص  ال�ق�ف، 

وجهه ل�ن ال�شفق.

قطع  َبلْت  فيما  ال�شن�ات،  لع�شرات  وحيدة  العمامة  اأبي، ظلت  وفاة  بعد   

القما�ص الأبي�ص املعروفة بال�شال.

وقبلها يف مر�ص اأبي الأخري تراخى على العمامة ال�شال، فلم يعد يف مكانها 

منها، اإذ مل تعد اأنامل اأبي قادرة على �شبطها، بينما ط�فان املحبة بداخلي 

مل يكن ناجحًا يف جمرد اأن اأطلب منه تركها يل األفها عنه.

ال�جه  بدا  امل�ت،  التاأملُّ مبر�ص  الغارق يف  اأبي  وجه  اأتذكره عن  ما  اآخر 

حاول  الأ�شفر،  الأول..  ال�شروق  ل�ن  اإىل  حت�ل  ل�نه  ولكن  كعادته،  جمياًل 

الل�ن الأحمر، املفتقد، ك�ش�ته فف�شل، فيما كانت حمياه متعبة بالل�ن الأبي�ص 

اأبي بل  الباهت، ي�مها بكيُت يف ح�ش�ره ب�شدة، ولده�شتي مل ينهرين  �شبه 

ت�شبه  �شكينة  املن�شكبة يف  الدم�ع  وبللت خدينا قطرات  �شدة  احت�شنني يف 

الهزيع الأخري من الليل...
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الهارب االآمن

على ظلم  �شاهدة  ي�ميًا،  الأر���ص،  على  ت�شيل  الزكية  الدماء  يرى  حينما 

الكرة  اأرج��اء  يف  املظل�مني  اأن��ات  ي�شمع  حينما  الإن�شان...  اأخيه  الإن�شان 

وهذا  الأخ��ري،  الرمق  حتى  ينزف  فهذا  عليهم،  ي�شفق  اأح��د  ول  الأر�شية 

احلرمان  اآلم  يعاين  جائع  وذاك  عالجًا،  يجد  يكاد  ل  مري�ص  اأو  م�شاب 

ال�شديد فيما غريه يلقي يف القمامة بالطعام، بل حينما يرى العامل ال�شائع 

احلريان من ح�له، اإل من رحم اهلل تعاىل، فيما كثريون من الب�شر ي�شغله 

حتت  حياتهم،  يفقدون  ي�ميًا  الأق��ل،  على  واملئات،  والق�شايا،  الأم���ر  تافه 

�شمعه وب�شره من اأثر العدوان الظامل من ق�شاة الب�شر ثم �ش�ء ت�زيع الغذاء 

ومقدرات بع�ص ال�شع�ب.

ح�له،  من  الب�شر  ح��ال  على  وحت�شرًا  عجبًا  يديه  التاريخ  يقلب  حينها 

عندها ل يفرت مرددًا على الك�ن من ح�له ومذكرًا له ب�شرية الر�ش�ل العظيم 

.حممد

اإنه مايزال برغم عمره الط�يل يتذكر...

من  كثري  من  يهرب  ه�  فيما  نف�شه..  وب��ني  بينه  ي��رتمن  ما  كثريًا  اإن��ه  بل 

الأحداث اأمام عينيه:

هدايتهم  على  يحر�ص  اإذ   ، للب�شرية  امل��ه��داة  الرحمة  عا�شرت   -

لالإ�شالم، اأو خلريي الدنيا ولالآخرة..  على عظم ذنب بع�شهم بل اإ�شاءتهم 

اإليه  ، فمن ي�شدق ما اأراه الي�م اإذ يق�شر كثري من اأتباعه يف تبليغ هديه 

اإىل العامل، بل اإن البع�ص منهم ل يريده لنف�شه..

 ، الي�م ُحقَّ يل اأن اأمتادى يف التذكر لأرى م�شهدًا من م�شاهد حر�شه

على ن�شر الهداية يف رحاب الأر�ص، وكيف اأعانه على هذا �شحابته الكرام، 

الذي يخرج من  الرائع  امل�شهد اجلميل  واإل فما ه� هذا  ر�شي اهلل عنهم، 
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ال�شحارى  ي�شق  رائع  كرمي  �شحابي  م�شهد  اإنه  الآن،  ال�شخمة  كتبي  ثنايا 

املمتدة يف �شبه اجلزيرة العربية �شقًا من اأجل ال��ش�ل اإىل هارب من رحمة 

اأ�شاء كثريا اإىل  ، فبفكر الب�شر...، الرجل ميعن يف الهرب لأنه  حممد 

الر�ش�ل ، وال�شحابة الكرام، ر�شي اهلل عنهم، اأما حكم الرحمة املهداة 

فكان اأمرًا اآخر..

يقلب التاريخ كفيه اأكرث قائاًل:

- ممن تهرب يا رجل؟ وهل وعيت من اأحد اأو كتبت عن ب�شر اأكرث رحمة 

ممن ُت�يل مبتعدًا عنه؟

يكمل التاريخ:

- وهل يل اأن اأن�شى مثل هذا الهارب فراًرا بنف�شه من ر�ش�ل الهداية ؟!

الرجل هارب يفر بنف�شه فيما الر�ش�ل ، قد اأمنه ولكن الهارب ل يعلم 

وي�ؤمنه بل  به  اأن هناك من يرفق  الب�شري  ي�شت�عب عقله  بل ل يتخيل، ول 

ميهله لرياجع نف�شه برغم ما قدم وما فعل .                                                   

اإنه �شف�ان بن اأمية بن خلف، اأحد �شادات قري�ص املعدودين، وابن اأمية 

بن خلف الذي قتله امل�شلم�ن يف غزوة بدر ملا خرج حماربًا م�شتكماًل م�شرية 

بيَّ بن خلف قتله الر�ش�ل ، يف غزوة اأحد لأنه 
ُ
الظلم لهم، بل اإن عمه اأ

بيَّ كان مثل اأخيه �شف�ان من �شناديد 
ُ
ت�شدى للر�ش�ل ، يريد قتله لأن اأ

 ، الكفر يف قري�ص و�شد النا�ص عن الإميان باهلل تعاىل وطاعة الر�ش�ل

ومع اإن �شف�ان بن اأمية كان اأحد اأ�شراف قري�ص يف اجلاهلية اإل اإنه َعمي، 

النب�ة  ن�ر  اإىل  الهداية  قلبه  ي�شتطع  ومل  ال�ش�اب،  عن  احلني،  ذلك  حتى 

اإنه ورث كراهية الإ�شالم واأهله  الذي �شع بني جنبات مكة حيث عا�ص، بل 

املهتدين  وجه حبيب  ال�ق�ف يف  اإىل  الأعمى  وقاده احلقد  وعمه،  اأبيه  من 

الر�ش�ل، انتقامًا ملقتلهما، فكان ممن ا�شرتك يف اللتفاف على امل�شلمني 
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�شبعني  قتل  اأ�شهم يف  بل  اإ�شالمه،  قبل  ال�ليد  بن  ُح��د، مع خالد 
ُ
اأ يف غزوة 

م�قعة  يف    الر�ش�ل  حارب  ثم  الغزوة،  تلك  يف  العظماء  ال�شحابة  من 

الأحزاب، كل هذه احلروب التي خا�شها �شد الر�ش�ل ، برغم علمه اأنه 

ما خرج اإل دفاعًا عن الإ�شالم �شد اعتداء قري�ص على الدين احلنيف وعلى 

مكة؟  يف  قبل  من  امل�شركني  اعتداءات  على  امل�شلم�ن  �شرب  وكم  امل�شلمني، 

اأما يف غزوة بدر فقد دافع�ا عن دولتهم امل�ؤمنة �شد اجلي�ص امل�شرك الذي 

زحف عليهم من مكة �شنة اثنني للهجرة ، اأما غزوة اأحد فقد كانت يف العام 

بدر،  غزوة  يف  هزميتها  من  ثاأرها  نيل  قري�ص  حماولة  �شد  دفاعية  التايل 

و�شعيًا منها اإىل النق�شا�ص على الدولة الإ�شالمية من جديد، اأما فتح مكة 

�شنة ثماين للهجرة ، فما كان اإل نتيجة لنق�ص قري�ص لعهدها مع امل�شلمني 

وا�شتعادة حلق�قهم  لدياره،  مكة  من  اأخ��رج  ملن  وع���دة  احلديبية  �شلح  يف 

وتلك  لعدوانهم،  ردًا  اإل  قري�ص  مع    النبي  غ��زوات  تكن  فلم  املهدورة، 

كانت حقيقة جلية، لكن �شف�ان مل يدركها حينئذ، كما مل يدركه اأب�ه وعمه 

على الإطالق، بل مل يكتف بهذا كله بل حاول قتل الر�ش�ل ، باأن حر�ص 

عليه �شديقه عمري بن وهب اجلمحي ليفعل فيما يت�ىل ه� عنه ق�شاء دي�نه 

والإنفاق على عياله، وملا مل تفلح حماولته، وكانت عقب غزوة بدر، ا�شتمر 

، ومل  الر�ش�ل  اأوبا�ص مكة على حماربة  يف م�شل�شل كراهيته بل حر�ص 

اأبناء  بها من خري عميم جلميع  ملا  ي�شتجب عقله  يفهم فح�ى دع�ته، ومل 

الب�شرية بل اأعماه �شيطانه ط�ال تلك املدة الط�يلة عن معرفة اخلري الذي 

جاء حممد ، به، ومل يدرك ومل يع ومل يفهم، بل زاد فحر�ص اأوبا�ص مكة 

 ،على حماربة امل�شلمني عند دخ�لهم اإليها فاحتني، برغم حر�ص الر�ش�ل

على حقن دماء اأهلها..

ويف املقابل ماذا اأراد حممد  له؟

اإنها تلك  الروعة،  بالغة  التاريخ من دفاتر جميل تذكاراته عمامة  يخرج 
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التي دخل الر�ش�ل ، بها ي�م فتح مكة مطاأطئ الراأ�ص ت�ا�شعًا هلل تعاىل، 

بن  لعمري   ، الر�ش�ل  يعطيها  التاريخ  يف  والأجمل  الأروع  العمامة  هذه 

وهب، وقيل بل اأعطاه رداءه الذي دخل مكة به فاحتًا.                                                                                      

ترى ملاذا؟

الذكرى  بتلك  تيهًا  بل  وحبًا  زه�ًا  ممتلئًا  فرح  �ش�ت  يف  التاريخ  يت�شاءل 

الغالية، منت�شيًا ببهائها متنا�شيًا بها ما يحدث يف العامل من ح�له الي�م فال 

ي�شتطيع التنا�شي:

اإذا ما ت�هم  اإنهم ل يرحم�ن �شيخًا كبريًا ول امراأة ول طفاًل �شغريًا   -

وكم  ت�هم،  ما  اإذا  م�شاحله،  من  م�شلحة  �شد  يقف�ن  اأنهم  الطغاة  اأحد 

يت�هم اأولئك ويخطئ�ن يف الت�هم ويغال�ن فتم�ت الآلف بغري ذنب جنته؟ 

اأما مع حممد ، فالأمر خمتلف متامًا.

****
اأمامه  املمتدة  العري�شة  الط�يلة  ال�شحراء  هذه  يف  لديه  ملجاأ  من  ما 

 ، ومن خلفه وعن ميينه وي�شاره، واأين يذهب وخ�فه ال�شديد من حممد

واأتباعه، ر�ش�ان اهلل تعاىل عليه، ما ميهله ليتم تفكريه، بل اإنه ليخ�شى اإن 

ت�قف لربهة حلاق اأحد ال�شحابة الكرام من اأتباع الر�ش�ل  به ليقتله، 

ومل ل يك�ن اأحدهم الآن خلفه بالفعل، وهكذا راح َيِجدَّ يف امل�شري لي�ص برفقته 

�ش�ى الأفق الذي ل يرى له نهاية يف عمق ال�شحراء، وخادم له ليحر�شه.

وعندما اأدرك البحر الأحمر ب-)جدة( طراأ على عقله طارئ جديد:

- فطاملا )كانت( ال�شالمة غري ممكنة هكذا، َفِلَم ُيْلِقي يف البحر بنف�شه؟

اأثرًا يتتبع بعد  َتراَجَع رمبا لأنه يريد ميتة ل ت�شمت به اأحدًا اإن ه� ترك 

م�ته في�شل اإليه من يخرب عنه، اإنه لرييد حم� �شريته من ال�ج�د فال يدل 

عليه داّل.                                                                                                         
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رمبا جال هذا بنف�شه منذ اأيام بق�ة، ولكن ال�شالمة ممكنة اإن ه� ركب 

�شفينة يف البحر يريد اليمن...، هناك يبداأ من جديد، وقد ل يعرفه اأحد 

هناك، مل ل؟

وم�شادره  و�شماعه  روؤيته  على  معتمدًا  امل�شهد  مراجعة  التاريخ  ي�شتكمل 

املتعددة:

اإنه يف حرية �شديدة جدًا من اأمره!.. ل يكاد ي�شتقر واإذا ب�شخ�ص يل�ح له 

يف الأفق، ف�شرخ بغالمه م�شتف�شرًا عنه.. من ه�؟، فاأجابه الغالم:

- اإنه عمري بن وهب.                                                                                                                         

اإنه ال�شديق القدمي الذي ت�اعد معه عند الكعبة اأن ي�ؤدي عنه دينه ويرعى 

عياله ب�شرط اأن يذهب اإىل املدينة ليقتل حممدًا ، بل لإنه ثقة فيه، وكيف 

ل يثق وقد اأ�شر امل�شلم�ن يف غزوة بدر ابنه وهب بن عمري بن وهب، فكيف 

ل يثاأر اأب�ه لأهله ولأ�شر ابنه؟

وَثِقًة من �شف�ان يف جناح �شديقه وهب �شار يخرب قري�شًا اأنه عما قريب 

ت�شتقبل خربًا �شاّرًا، بالن�شبة لها، بل راح يردد اإنه خرب �ش�ف يرد اإليهم كثريًا 

مما مل يحقق�ه يف غزوة بدر، وراح الأمل الكاذب يلعب به فينتظر )�شديقه( 

عند قارعة الطريق القادم من املدينة؛ فما راعه اإل مقدم عمري وقد دخل 

يف الإ�شالم بعدما اأخربه الر�ش�ل ، مبا كان من اأمرهما، ومما مل يطلع 

عليه �ش�اه و�شديقه، فاآمن من ف�ره عمري، واأفرج الر�ش�ل العظيم على 

اإثر هذا عن ابنه، ووافق على ع�دته اإىل مكة ليدع� اإىل الإ�شالم دين الهدى 

واحلق كما كذبه من قبل، والآن هاه� يتتبع اأثر �شديقه القدمي �شف�ان.

اأن يك�ن قد جاء  القدمي  مل يخف �شف�ان عن غالمه خ�فه من �شديقه 

من  نف�شه  بخاليا  يعبث  اخل���ف  وراح   ، للر�ش�ل  ل�شطحابه  اإث��ره  يف 

جديد، فيما التاريخ غري بعيد يرقب م�قف الفار بنف�شه من العف� متمثاًل يف 
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اأعظم من قدر ف�شما عن النتقام واأطلق �شراح عدوه بل اأح�شن اإليه، يتذكر 

التاريخ اأنه كان ي�شاهد هذه ال�اقعة يف اإدراك غامر ملدى احلب الذي يكنه 

الر�ش�ل، جلميع بني الب�شر ومنهم من اآذوه.

ردد التاريخ بينه وبني نف�شه:

- ل� اأن �شف�ان وعى جيدًا م�قف الر�ش�ل ، �شاعة دخل مكة اإذ �شمع 

ل�اء  حامل  عنه،  اهلل  ر�شي  عباده(،  بن  اجلليل)�شعد  ال�شحابي  قاله  مبا 

امل�شلمني:

- الي�م ي�م امللحمة، الي�م ت�شتحل احلرمة، الي�م اأذل اهلل قري�شًا.

عنه،  اهلل  ر�شي  �شعد،  من  الراية  اأخذ  اأن  اإل    الر�ش�ل  من  كان  فما 

واأعطاها لبنه قي�ص يف اإ�شارة حتمل الكثري من معاين الرحمة والتقدير.

اأن  حتى يف اأحلك حلظات حمنة �شف�ان كان التاريخ الذي ي�شاهد يعلم 

، واأتباعه، ر�شي اهلل عنهم، فما  هناك فرجًا �شيدركه من قبل حممد 

كان�ا لي�شمت�ا يف اأحد اأو يت�شبب�ا له ول� يف اأقل القليل من ال�شرر، حا�شا هلل 

تعاىل!.

- قال عمري ل�شف�ان يف هدوء بالغ وحن� رفيق:                                                                                      

اأمان  اأن تهلكها فهذا  واأم��ي، اهلل اهلل يف نف�شك  اأبي  يا �شف�ان فداك   -

ر�ش�ل اهلل ، قدجئتك به.

اإنه ليلمح ال�شدق وا�شحًا  اأكرث يف القادم وا�شتعاد كلماته،  دقق �شف�ان 

جليًا يف نربة �ش�ته وبني طيات حروف كلماته، بل اإن كل حرف منها ليبني 

عمق حب اخلري له، ولكنه.. ولكنه ي�شت�شعر امل�شكلة داخل نف�شه ه�، اإنه ل 

يكاد ي�شدق اأن ياأتيه العف� من الر�ش�ل ، بعد كل ما فعله.

قال �شف�ان:
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- ويحك اغرب عني فال تكلمني. هم�ص التاريخ للمدى من ح�له: - اأحب 

تذكر هذا امل�قف حينما اأرى غدر الب�شر، اإذ اأ�شاهد النقي�ص متامًا، فهاه� 

حممد بن عبد اهلل ، اأحب الب�شر اإىل ربهم، �شبحانه وتعاىل، اإذ ين�شره 

امل�ىل تعاىل على اأعدائه الذين حارب�ه طيلة ع�شرين عامًا اإن مل تزد، هاه� 

قبل  بن وهب  ياأتيه عمري  دمائهم،  اإهدار  وعدم  ذا حري�ص على هدايتهم 

خروجه يف طلب �شف�ان ليق�ل له:

- يا نبي اهلل اإن �شف�ان بن اأمية �شيد ق�مه، وقد خرج هاربًا منك ليقذف 

نف�شه يف البحر، فاأمنه �شلى اهلل عليك و�شلم.

ولأنه ، لي�ص لديه من هدف اأجل من هداية الب�شر �ش�ى اإر�شاء خالقه 

وخالقهم اهلل تعاىل فقد قال له:

-  ه� اآمن.

اأمية  بن  لأنه يعرف �شاحبه �شف�ان  ي�شتكمل عمري بن وهب كلماته  هنا 

يعف�  اأن  ي�شدق  اأن  مكانه ل ميكنه  اإن�شان يف  اأي  اأن  يعرف  لإنه  بل  جيدًا، 

الر�ش�ل ، عن �شف�ان بعدما فعل، اإنه لي�ص من عمل الب�شر ذلك العف� بل 

اإنه ل ي�شدر اإل عن الر�ش�ل العظيم ، لذلك يق�ل عمري:

- فاعطني اآية يعرف بها اأمانك.

فيعطيه الر�ش�ل  عمامته التي دخل مكة بها دليل اأمان:

- بل يالها من عظمة ليت الب�شر من بعد حممد ،يتحل�ن ببع�ٍص منها.

****
وحينما ملح عمري يف كلمات �شف�ان اأنه خائف على نف�شه، وه� ما �شرح 

الأحمر طالبًا  البحر  قليل، حينها حلق عمريب�شف�ان عند  بعد  به  �شف�ان 

منه الع�دة وعدم اخل�ف، ورد عليه �شف�ان غري م�شدق، ل ل�شيئ اإل ل�شع�ره 
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بعظم ما قدم هنا يق�ل عمري:

اأف�شل النا�ص واأبرالنا�ص، واأحلم النا�ص،  اأبي واأمي  - اأي �شف�ان، فداك 

وخري النا�ص، ابن عمك، عزه عزك، و�شرفه �شرفك، وملكه ملكك.اإنه ليذكّره 

مبا كان بينهما من �شداقة، وباأنه ل يريد به اإل اخلري، وهل خري من اأن يقدم 

، ويزيد عمري يف رفق وحن� بالغني مذكرًا �شف�ان مبا  على ر�ش�ل اهلل 

ميتاز الر�ش�ل ، به عن جدارة فه� اأف�شل النا�ص واأبرهم واأحلمهم، فلن 

يرى منه اإل كل خري، وهذا ما يحمله  للب�شرية كلها، ثم يروح يذكره مبا 

بينه وبني الر�ش�ل ، من �شلة.وهنا باح له �شف�ان بحقيقة نف�شه:

- فاإين اأخافه على نف�شي.

الق�شة  قائاًل: حدثت ما بني رب�عك هذه  امل�شتمتع  للك�ن  التاريخ  التفت 

 ، ملحمد  تن�شب  اأن  من  عطرًا  اأك��رث  وهل  عليها  �شاهدًا  وكنت  العطرة 

واأتباعه، ر�ش�ان اهلل عليهم، فيما يتفان�ن لتحبيب الهداية لقلب واحد من 

معا�شريه مهما فعل من قبل، اإنها العظمة يف اأعز �ش�رها...، فماذا عمن 

ي�شح�ن بالأبرياء يف �شبيل احلفاظ على اأوهامهم؟

: قال عمري مطمئنًا له ووا�شفًا الر�ش�ل

- ه� اأحلم من ذاك واأكرم... هاه� �شف�ان يع�د مع وهب نف�ص الطريق 

ولكن اخل�ف يكاد يتبدد من نف�شه اإذ يثق يف كلمات �شديقه، واإن كان اخل�ف 

يف  يتمادى  لكنه  �شغريًا  ظله،  كبع�ص  اأمامه  فيقفز  لآخر  حني  من  يعاوده 

الظه�ر حتى ليخيفه، ولكن الطريق يق�شر.. ولكن ما باله ي�شت�شعر الأمان 

يف طيات قلبه كلما دنا من مكة ويت�شاءل عظيم خ�فه.

وقدم عمري و�شف�ان مكة فيما ر�ش�ل اهلل ي�ؤم ال�شحابة م�شليًا الع�شر 

ال�شل�ات يف  ف�شاأل عمري عن عدد  بهيئتهم وهدوئهم  فاأعجب �شف�ان  به، 

الي�م والليلة، وهل ي�ؤم الر�ش�ل ، امل�شلمني يف كل �شالة منها، اإنه الإميان 
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بردائه العطر ال�شفاف وقد ب�شرع يف مالم�شة قلب �شف�ان، ومن النا�ص من 

لي�شري غذاء  القل�ب  تت�شربه  وقتًا حتى  ياأخذ  لكنه  العميق  الإميان  ياأتيهم 

يقينها...

وما اإن فرغ الر�ش�ل  من ال�شالة حتى انربى �شف�ان قائاًل:

نتني.                   مَّ
َ
- اإن هذا يق�ل اإنك قد اأ

وي�شري اإىل عمري بن وهب فيما ه� يتحدث اأمام جمع من ال�شحابة، فما 

تنفرج  اإذ  �شف�ان  نف�ص  على  ط�يلة  الزمن  عمر  من  ق�شرية  برهة  اإل  هي 

�شفتي الر�ش�ل بالرحمة:

- �شدق.

اهلل  ر�شي  واأتباعه،   ، حممد  ك�شدق  �شدق  من  وهل  التاريخ  يهتف 

عنهم ، ويبقى �شف�ان خمريًا بني الدخ�ل يف الإ�شالم اأو البقاء على �شركه 

ل �شهرين، كما طلب، بل اأربعة اأ�شهر كما زاده الر�ش�ل العظيم .وتنم� 

�شجرة الإميان املباركة يف نف�ص �شف�ان ب�شرعة هائلة وه� يروح ويغدو يف 

يطلب  حينما  بل  اأح��د،  ي�شاأله  ول  اأحد  ي�قفه  ل  ال�شحابة  بني  �شديد  اأمن 

الإجبار،  ل  التخيري  �شبيل  على  منه  يطلبه  اإمنا  اأنه  يعلمه  اأم��رًا   ،النبي

وحا�شا للر�ش�ل الكرمي اأن يفعل.

اإذ وهبه غنمًا واإباًل  ، عقب غزوة حنني  اأب�شر كرم الر�ش�ل  وحينما 

الكلمة اخلالدة  ليق�ل  قلبه  اإىل حنايا  الإميان  نفذ  ما بني جبلني... حينها 

ج�ار  اإىل  �شجالته  من  امل�ا�شع  اأن�شع  يف  �شطرها  اأنه  التاريخ  ي�شهد  التي 

رائع الكلم من اأق�ال ال�شحابة الكرام بعد كلمات اهلل تعاىل واآياته وحاديث 

: ر�ش�له العظيم

- ما طابت نف�ص اأحد بهذا اإل ر�ش�ل.                                         
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وبقي جماهدًا م�ؤمنًا �شلبًا بني �شف�ف امل�شلمني حري�شا على اأم�ر دينه 

ورواية الأحاديث عن الر�ش�ل ، كما كان حري�شًا على اجلهاد يف �شبيل 

اأول خالفة  للهجرة يف  واأربعني  اثنتني  �شنة  ت�فاه عز وجل  تعاىل حتى  اهلل 

معاوية بن اأبي �شفيان، ر�شي اهلل عنهما وعن �شائر �شحابة الرحمة املهداة.
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الق�صة الثانية ع�رش

مان حب الرُّ
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مان حب الرُّ

كنا �شغارًا،

مل نكن بالغي النقاء والخ�شرار والرغبة يف التماهي مع احلياة والذوبان 

يف اأعماق روحها البهية، فح�شب، بل كنا كلنا طراوة و�شذاجة، طق��ص الي�م 

هي .. هي كل ي�م، مَلَّا ياأتي اأبي من العمل كل ع�شر، وه� يخلع اجل�رب يروي 

لأمي عن حب الأنانية لدى بع�ص الب�شر بال وازع اأو رادع، كنا ن�شحب اأعيننا 

واحلياء،  اخلفر  من  مبزيد  اأبي  اإىل  ننظر  كنا  الباب،  فرجة  من  ب�شع�بة 

واحلب الالمتناهي.. ويف ال�قت نف�شه.. عدم القدرة على الت�شديق، ونحمد 

تكرار  مع  واح��دة  ملرة  ول�  ه��ذه،  نظراتنا  اإىل  يفطن  اأب��ي مل  اأن  تعاىل  اهلل 

احلدث ع�شرات املرات..

بي�شاء  �شفحات  عن  عبارة  اأنا�شا  اأعيننا  اإلينا  تخيل  كما  الب�شر،  كان 

ن�شتطيع اأن نكتب عليها كل ما يعن لنا، ول داعي هنا اإىل ال�شجار، فليذهب 

املال يف داهية حينئذ وما يقرب اإليه، ولتبق طراوة قل�بنا ونداوتها ، ولكن 

ما العمل واأبي، رحمه اهلل بالغ الطيبة، بالغ امل�شاملة ه� من يق�م بال�شك�ى 

من هذا الأمر؟

ظل ال�ش�ؤال باأعيننا، ل بقل�بنا اأو اأذهاننا فقط، ل�شن�ات بالغة الط�ل..

ومرة بعد مرة تط�ر الأمر لدي ولدى اإخ�تي...

اأبي يدخل من الباب، براحته، ويخلع ج�ربه متهيدًا لتخليه  �شرنا نرتك 

عن فرجة الباب املفت�ح كي يغري مالب�شه.

بعدها كنا نهرول نح� ال�رقة التي لف بداخلها فاكهة .. نتح�ش�شها اأوًل ثم 

ناأكل منها بحذر اإىل حني تناولنا الطعام ثم الإذن الر�شمي من اأمي بالهج�م 

على اللفافة ومن ثم غ�شيل الفاكهة وتناولها..
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يف ذلك الي�م، مل ن�شتطع التعرف اإىل الفاكهة اجلديدة علينا:

اأين تفتح؟ مل نعرف..  ثمار مدورة �شبه �شلبة لها عنق �شغري جدًا، من 

هرولنا اإىل ال�شكني فلم ننجح يف �شق بطنها به.

بعد الغذاء داعبتنا اأمي قائلة:

- تركتم فاكهة الي�م على حالها .. األي�ص كذلك؟

- نعم.. ولكن ما ا�شمها؟

- اإنه الرمان..

قلبها،  يف  خمباأة  اأخرى  وحبات  احلبات  بع�شرات  فف�جئنا  ثمرة  فتحت 

بهند�شة  مق�شمة  للبال�شتيك  اأق��رب  رقيقة  لعي�ننا  بدت   .. طبقة  واأ�شفل 

فريدة، نظرات عي�ننا كانت تق�ل:

- ل� اأن اأبي اأح�شر رمانًا كل ي�م ملا ا�شتطعنا اأكله على اأي نح�..

قالت اأمي:

- ل� حافظتم على كل حبة من هذه الثمرة �ش�ف اأجعل لكم مفاجاأة لن 

تن�ش�ها..

املفاآجاأة كانت طبقًا )ج�ينًا( اأو ذا عمق كبري اأذابت به بع�ص ال�شكر يف 

املاء وو�شعت فيه عددًا من ثمار الرمان بع�ص اأن بدرت حباتها يف الطبق، 

ال�شكر وناأكل الرمان، متامًا كانت احلبات  اأو ن�شرب  ناأكل باملالعق  و�شرنا 

بال�شكر،  كال�شكر  فكانت  احلل�ة  اأما احلبات  بالليم�ن،  ال�شكر  كنكهة  املُرة 

ومن فرط حالوة الطعمني �شارت بع�ص احلبات تتفلت منا..

قالت اأمي:

- ملن ل يرتك حبة من فرط الرمان ق�شر يف اجلنة، اإن �شاء اهلل تعاىل..
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اأي اأنَّ ق�شرًا يف اجلنة ملن ياأكل احلبة الأخرية، اإن �شاء اهلل تعاىل..

اأ�شافت اأمي:

اأعينكم حبة.. تختبئ  اأمام  اإذ قد تختفي من  - ولكن لهذه احلبة �شر.. 

اأ�شفل كر�شي فتك�ن الأخرية دون اأن تدرون..

امل�شبعة،  الرمان  وجبات  بعد  لليال  الأخرية  نبحث ط�ياًل عن احلبة  كنا 

كما نرتك وجباتنا من اأجل الرمان، ونتحايل على اأبي ليح�شر لنا الرمان..

وكرب ثالثتنا ولكنا ما مررنا على بائع فاكهة لديه رمان اإل وا�شتهينا ي�مًا 

من اأيام فرط الرمان ونحن �شغار..

اأمي  بينت  كما  الفقراء،  �شغار  لنعذر  منها  الأخ��رية  احلبة  عن  بحثًا  اأو 

اآنذاك.

ا يف �شم�خ على ُفُر�ِص  َر يل اأن اأراه مر�ش��شً و�شرُت اأ�شتهي الرمان، اإذ ما ُقدِّ

وتفريطه  الرمان  �شق  وطق��ص  البيت  ذكريات  لأ�شتعيد  فاأ�شرتيه  الباعة!.. 

واإذابة ال�شكر معه يف ماء مثلج - كما كان يحل� لأمي اأن تفعل وتقدم الطبق 

و�شعادة  وامتنان  بر�شى  يده  فتتناوله من  اإيثاًرا..  لنا  لأبي فيرتكه  الأ�شهى 

وعرفان...

اأما حبة اجلنة الأخرية، مب�شيئة اهلل تعاىل:

فلالأ�شف ن�شيناها متامًا ملا علمنا طرقًا كثرية عدة لدخ�ل اجلنة ..، نحاول 

اقتفاء  اآثار بع�شها ، ونتذوق حالوتها  مثلما نتذوق حالوة حبات الرمان...
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الق�صة الثالثة ع�رش

مر�ض ال يرجى �ضفاوؤه

95



96



97

مر�ص ال يرجى �صفاوؤه

من  مركزة  دقائق  اأبتغي  امل�شنية  الي�مية  العمل  رحلة  من  عائدًا  كنُت 

الراحة وتناول الطعام مع ال�شغار قبل اخلل�د اإىل الن�م حتى حني، اإذ ودعُت 

�شغاري �شباحًا وعدُت الآن بعد �شالة الع�شر، ولكني ما اإن و�شعُت قدمي 

داخل ال�شقة حتى قالت زوجي:

جد  فالأمر  اإيلَّ  ت�شتمع  اأن  ح��ذاءك  تخلع  اأن  قبل  اأمتنى  ولكن  معذرة! 

خطري..

منها،  وال�شالمة  اللطف  تعاىل  اهلل  �شاألُت  كثرية  اأم���ر  ذهني  يف  طافت 

البناية،  نف�ص  يف  املقيم  خالد  وج��اري  ب�شديقي  طاف  فيما  خيايل  وطاف 

مرت برهة حدثني قلبي ب��ش�ح اأن الأمر يخ�ص الأخري بالفعل قلُت:

اأه� اأب� �شيف؟

اأوماأت زوجي براأ�شها يف هدوء.. فهي �شديقة زوجه منذ انتقلنا لل�شكنى 

اأ�شفلهما منذ قرابة العام.

ك�شا الأمل مالحمي وفكرُت قلياًل فيما كنُت ا�شتدير:

�شاأ�شتمع ما لديك بعد عيادته باإذن اهلل تعاىل..

فيما كنُت اأ�شعد ال�شلم راح ذهني ي�شتعر�ص تاريخ معرفتي به، لقيُته يف 

واحدة من اأطهر بقاع العا�شمة.. يف امل�شجد، ولفت نظري ب�داعته وهدوئه 

ال�شديد، ويف نف�ص ال�قت براأيه املحبذ للحزم يف عدد من اأم�ر احلياة التي 

جتري من ح�لنا، وكثريًا ما �شافحني يف لطف هام�شًا:

راأيك لي�ص من راأيي اأعلم؟

لكن الأمر ل يف�شد حمبتنا يف اهلل تعاىل..

اأدامها اهلل وجمعنا يف م�شتقر رحمتنا..
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بعد اأيام ملحُته يناق�ص الإمام ال�شيخ هادي ويبت�شمان فابت�شمُت لهما لكن 

حريتنا واآملتنا كلمات خالد:

باهلل عليكما اأدع�ا اهلل تعاىل يل! قدماي ت�ؤملانني على نح� مل اأعهده..

بعد م�شيه علمُت من الإمام اأنه اأ�شيب مبر�ص مل ي�شل الطب لعالجه بعد 

يف �شدره فلم يكد ي�شتاأ�شل خالياه الغازية جل�شده حتى ا�شتفحل يف مناطق 

اأخرى وه� م�ؤخرًا ي�ؤمل قدميه ومل يفلح معه حتى العالج الكيميائي.

اأ�شتاأذنُت خالدًا هاتفيًا يف الزيارة فاأذن يل، فتح وليد ابنه الباب اإذ مل 

اأيام قليلة من طلبه الدعاء، �شغط ال�رم، الذي  يعد ي�شتطيع التحرك بعد 

ل اأق�ل خبيثًا، كما يق�ل البع�ص، بل الذي قدره اهلل له، �شغط ال�رم على 

الكر�شي  فا�شتخدم  بقدميه؛  احلركة  عن  فاأقعده  الفقري  العم�د  ع�شب 

املتحرك ولطف اهلل به اإذ تكفلت ال�شركة التي كان يعمل بها باإر�شال راتبه 

�شابه، فقد  وما  وبدلت احل�ش�ر  بعد خ�شم احل�افز  قليل،  ولأنه  لأ�شرته، 

احتلنا على اإعانته بفكرة اأعجبته وهي عمل �شندوق تكافل للبناية يدفع فيه 

مثلما ندفع وياأخذ منه ثم اأحلحنا على زوجه، عن طريق زوجاتنا، كي تاأخذ 

ما يتجمع فيه دون اأن يدري، وقبلت الأمر بعد حني ط�يل واعتذار ُمرمنها، 

هم�ص �شيف بحذر:

لقد غبت كثريًا عنه الي�م يا عمي..

اإنها م�شاغل العمل معذرة يا بني ماذا يف الأمر؟

د نبيل زاره عار�شًا عليه تركيبة دواء جديدة قبل الأ�شعة والتحاليل التي 

ين�ي اأبي اإجراءاها بعد قرابة الأ�شب�عني فقط.. وطبعًا الدفع من �شندوق 

التكافل..

اإنه طبيب الأع�شاب املُ�شلي ال�شديق الذي ل نعرفه �شخ�شيًا اإذ ل يقيم 

بحينا كله لكن  اأحدهم عرفنا به قلُت ل�ليد ذي الثالثة ع�شر عامًا:
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تركيب  من  بعد  اأب�ك  يتناولها  مل  جرعات  اأربع  هناك  تزال  ما  وبالطبع 

الدكت�ر..

نعم..

رف�ص الطبيب الأ�شلي امل�شه�ر اإكمال عالج �شديقي بامل�اد الكيميائية اأيًا 

ما تك�ن، ومل جند من يت�شدى لعالجه حتى جاء د نبيل، وتفاءل املري�ص 

بالعالج بالأع�شاب، خا�شة ملا قال طبيبه له اأنه �شي�شري على قدميه اإن األتزم 

به، و�شهر بعد اآخر مل يحدث التط�ر فيما زادت اجلرعات التي تنتظر تناول 

اأخي يف اهلل املري�ص بها، والي�م يبدو اأن نبيل اأكرث على خالد الق�ل ليقنعه 

بعالج جديد واأملح اإىل اأن ال�شندوق، قا�شدًا �شندوق التكافل، ه� من �شيدفع 

فثارت كرامة الأخري، ورج�ُت اهلل األ يك�ن قد فهم اأننا ل ناأخذ �شيئًا منه 

ل�شندوق التكافل:

خريًا اأخي العزيز؟

اأخي الفا�شل اأنت تدرك مقدار حمبتي لكم!

يف �شري دع�ُت اهلل تعاىل األ يك�ن نبيل قد خالف ا�شمه، وه� الطبيب، 

فاأوعز لالأخري اأنه ل يدفع �شيئًا، فالرجل مري�ص طريح الفرا�ص ل ي�شتطيع 

احلركة... فمجرد اإيالمه جرمية يف نظر من ي�شعرون.

ونحن، يعلم اهلل، نحبك يف اهلل..

اأن ابت�شم ثم قال بعد حني فيما كانت  متتم يف �شره فحمدت اهلل تعاىل 

الدم�ع تن�شاب من عينيه:

رمبا ل يعرف د نبيل اأين اآخذ الرتكيبات التي يعدها يل حمبة فيكم ويف 

ن�شارك  الذي  ال�شندوق  مال من  اأخذ  يطلب  اأن  لكن  الرقيق معي؛  ح�شكم 

فيه لعالج جديد كنا قد اتفقنا األ يجيىء اإل بعد التحاليل املنتظرة فهذا يف 

نظري ما.. ل ..
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فيما كانت دم�ع اأعيننا متتزج كنُت األ�م ب�شدة َمْن عرفنا على نبيل على 

ب�شعة  فيما ه� ينربي مقابل   ... بل م�شلمًا  يك�ن طبيبًا  اأن  قبل  اإن�شان  اأنه 

جنيهات اأو مئات يف ال�شغط والإحلاح على الرجل دون مربر، اأما ما نطق به 

اأب� �شيف فقد كان اآخر ما كنُت اأت�قع �شماعه منه يف م�قفي ذلك:

هل يظن الدكت�ر نبيل اأن مر�شي ل �شفاء منه؟!

وكيميائي�ه  كله  العامل  اأطباء  عاند  ول�  ف�شاأ�شفى  تعاىل  اهلل  اأذن  اإذا  بل 

وغريهم..

ولكن خيبة اأملي يف حمبتي ل�احد من اأخل�ص اإخ�اين .. اأو ه� ..

ه�، من اأ�شف، املر�ص احلقيقي الذي ل براء يل منه!.
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الق�صة الرابعة ع�رش

َتعارُف حُمبنِي
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 َتعارُف حُمبنِي

الظاهر  البنك  البداية، فمن بني زحام  احرتُت يف فهم معنى كلماته يف 

وامل�شترت؛ حيث ل نقف ط�ابري يف انتظار دورنا لإجناز معاملة مع امل�ظف 

ن اأو غري قابل لنفاذ الر�شا�ص اأو الك�شر؛ بل ننتظر  القابع خلف زجاج ُم�ؤَمَّ

جال�شني على كرا�شي متجاورة يف �شف�ف مرتا�شة تكاد تفقد معنى الب�شرية 

فيها..

اجلميع �شبه غرباء عن بع�شهم، اإن مل يك�ن�ا كذلك بالفعل، اإذ اإن عدد 

احل�ش�ر اأكرث بكثري من عدد الكرا�شي؛ فما اأن يق�م اأحدهم حتى ي�شت�يل 

غريه على مكانه، ول� كان �شيخًا كبريًا اأو امراأة ول� م�شنة، معنى الرحمة يف 

الأماكن املزدحمة لأغرا�ص ا�شتهالكية اأو حتى خدمية ا�شتهالكية... معنى 

الرحمة وال�شفقة هنا معنى مفق�د اإل ما رحم ربي تعاىل...

يف خ�شم الزحام واجللبة واحلراك يف املكان ال�شيق من قبل الع�شرات.. 

اأو الذاهب، اإن  اإن مل يك املئات، يكاد يك�ن كل قادم يالم�ص كتفي الرائح 

مل ي�شطدم به، يف خ�شم هرولة اجلميع والأ�ش�ات العالية املتداخلة حتى 

ما يكاد اأحدنا ي�شتمع اإىل رد الآخر عليه اإل ب�شع�بة، ول� كان اإلقاًء عابرًا 

التي  الأم�ال  البع�ص ليخبئ  اإن  الأمان، حتى  اأج�اء عدم  لل�شالم، ويف ظل 

ي�شحبها يف اأكيا�ص بالغة الرخ�ص اأو اأماكن غريبة من ثيابه، ويف ظل وج�د 

م�ظفني بثياب مدنية ي�شريون بني اجلال�شني للتاأكد من عدم وج�د مند�شني، 

من  �شاعات  ثالث  من  اأكرث  املعتادة، يف ظل  باملالب�ص  اآخرين  م�ظفني  مع 

النتظار امل�شني.

ع�شرين  اخت�شار  تعلن  التي  تلك  به  اخلا�شة  الرقم  بطاقة  يناولني  كان 

من املنتظرين قبلي لتجعل دوري مبكرًا �شاعة على الأقل، اإذ اإنه جاء قبلي 

بقرابة ال�شاعة فنال بطاقة الدور املتقدمة عني هذه، لكن ملاذا يفعل؟
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�شاألته:

؟! مِلَ

لغته بالغة التك�شر، بل يجيد النتقال من العربية اإىل الإجنليزية:

- اأحببُت اأن اأوؤثرك على نف�شي خا�شة مع ك�ين طالبًا...، كتابي يف يدي 

ميكنني ال�شتذكار هنا فيه، اأما اأنت فم�ش�ؤول عن بيت ولعلك م�ظف و...

لإمتام  بع�شها  ج�ار  اإىل  ومللمتها  كلماته  معاين  بتتبع  م�شغ�ل  اأنني  ظن 

فهمها فيما كنت اأ�شتعر�ص رحلة دخ�يل امل�شرف ورحلة اأخرى اأ�شد ط�ًل..

حني الدخ�ل تباغتك مادية احلياة ب�ش�رة بالغة الفجاجة وتهتف النف�ص 

بك:

اأق�شر مدة  اأنك �شتجد ما تريد يف  اأو لأن معاملتك نقية من الربا تظن 

ممكنة؛ هاهنا عدد كبري جدًا من اأمثالك يخ�ش�ن الل�ش��ص يف البي�ت فال 

ي�شع�ن اأم�الهم يف البي�ت؛ ه�ؤلء كثريون يف ظل اأج�اء من احلذر ال�شديد 

اأثمرت عنها ح�شارة القرن احلادي والع�شرين اأو القرن الذي بال قلب كما 

قال اأحد املفكرين ال�شادقني..

للتفتي�ص  رمبا  الإلكرتونية،  الب�ابة  ي�شد  اأحدهما  الباب  لدى  م�ظفان 

الذاتي اإذا لزم الأمر، ليتم التاأكد من عدم وج�د �شالح اأو ما �شابه ما بني 

طيات ثياب اأحد الداخلني، اإنني هنا يف دولة غريبة عن وطننا الإ�شالمي، 

واإن مل تخل من م�شلمني، ا�شتباحة مكان عام واأرواح من فيه اأمر بالغ الي�شر 

يف القرن احلادي والع�شرين و�شط اأنهار امل�اد والق�انني املتحدثة عن حق�ق 

الإن�شان وحرمة جرح اأ�شبع قدمه ال�شغري...

وي�شاره ل عدد  القادم وخلفه وعن ميينه  اأمام  الكرا�شي  املنتظرون على 

ل  الذين  لعدد  ال�شرواة  بالغ  مثاًل  تثمر  املادية  احل�شارة  هاهي  لهم... 

ي�شتطيع�ن اإبقاء املال يف جي�بهم اأو حتى يف بي�تهم، واجلميع يراجع ح�شابه 
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اآن، فيما الأمان مفتقد حتى داخل البنك نف�شه املكلف بحفظ كل هذه  كل 

ال�دائع لآلف الب�شر من خمتلف اجلن�شيات والأل�ان، فيما امل�ظف الأول يف 

ال�شتقبال ي�شاأل الداخل عن �شبب ت�شريفه للم�شرف يق�م الثاين مبناولته 

الأفغاين  اهلل  عبد  كان  ال�شتقبال  وعند  ملعاملته،  املنا�شب  بالرقم  بطاقة 

اأنه  فيبدو  املكان،  وغادر  وابت�شم  اأبيه  من  حت�يل  ورود  من  يتاأكد  جماوري 

كان ياأخذ دورة اأو�شع من دورتي للتثبت من ورود احل�الة ورقمها وما �شابه.

ابت�شمت يف وجه عبد اهلل اأكرث، ففي بالدي مثله م�ج�د ورمبا ب�فرة، لكن 

وهنا ويف بالد اأخرى زرتها ومدن تعلق قلبي بها كان من النادر اأن اأح�شل 

على قلب نقي كقلب اأخي عبد اهلل، بخا�شة اإذا ما كنت ل اأعرف �شاحبه، 

على احلب�ر  قلبي يف عالمة  اإيل  به  البطاقة اخلا�شة  ثم �شممت  ابت�شمت 

الزائد، وتخيلت ل� اأن حال جميع امل�شلمني كان على هذا النح� من الأخالق 

العدد  هذا  جميىء  الأمر  يحتاج  لن  بالتاأكيد  ال�شع�ري  والت�شامي  والرفعة 

اأخي  �شل�ك  النف��ص،  يف  بالغربة  املتنامي  ال�شع�ر  عن  ف�شاًل  للم�شرف، 

ال�شاب اجلميل عبد اهلل يلغي كل هذا خا�شة اإذا ما تنامى ومت ا�شتثماره يف 

املجتمعات املختلفة...

قلت له اأخريًا:

بل اإنني لأعتز مببادرتك الكرمية هذه وي�شعدين البقاء معك لأط�ل مدة 

من ال�قت لكن ا�شمح يل ل ميكنني اأن اآخذ بطاقتك هذه لأنها جزء ثمني من 

عمرك ل يحق يل اقتطاعه، لكن اإن اأحببت البقاء معي ل�قت اأط�ل بعد اإنهاء 

معاملتك فاإنني يف انتظارك بفرحة �شديدة.

ابت�شم يف عذوبة قائاًل:

اإذن اأنهي معاملتي واأع�د اإليك.

يف انتظار دوره اأراين �ش�رة اأبيه الذي يعمل يف جمال اإعالمي، وا�شتاأذنني 
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غربته  عن  حدثني  معي،  للت�ا�شل  احتاج  اإن  عني  واإخ��ب��اره  مرا�شلته  يف 

بعيد  غري  امل�شتاأجر  م�شكنه  يف  زيارته  اإىل  دعاين  بل  ال�شاحلني  وافتقاده 

عن مكاننا فيما راح ذهني يعمل بق�ش�ة: كم من الق�شايا يف العامل املثقل 

بالظلم واملعاناة ميكن حلها بثقة مثل هذه متبادلة بني طريف النزاع؟ بل كم 

من قا�ص يرتاح اإذا اأحبت النف��ص بع�شها بع�شًا على هذا النح�؟ اإذا ما كان 

ديننا يحمل كل هذا الكم من الأجر للمتحابني يف جالل اهلل تعاىل واإن مل 

يك�نا بعرفان بع�شيهما فماذا عن اجلريان املتخا�شمني لعق�د بل الإخ�ة من 

اأبناء نف�ص الأب والأم، وهلم جرًا.

اأدام اهلل حمبتنا فيه..

اأو  بالفعل  حتاتت  ذن�بي  فخلت  و�شافحني  هاتفي  ورق��م  عن�اين  اأخ��ذ 

ت�شاقطت كما قال الر�ش�ل ، وفيما كان ي�شتدير كنت اأرد �شالمه ُم�ؤَّمنًا 

على دعائه وم�شيفًا:

وب�شط هذه املحبة على رب�ع العامل كله... ل وطننا الإ�شالمي فح�شب. 
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الق�صة اخلام�صة ع�رش

نظرة اأ�ضى
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نظرة اأ�صى

من  الكربى  احلي�ان  حديقة  يف  املفق�دات  عن  امل�ش�ؤول  ال�شابط  تعجب 

نظرات املالمة التي األقتها عليه امراٌة وم�شت... 

الذي  الأم��ر  باحلادثة  حم�شر  حترير  بعدم  لرغبتها  ا�شتجابته  فربغم 

ثم  النيابة  اأمام  املن�شدل  وحجابها  الف�شفا�شة  بثيابها  املث�ل  من  اأعفاها 

املحكمة بعد حني... هم�ص لنف�شه يف تاأفُّف:

- ماذا كانت تنتظر مني اأكرث؟

اأم اإنها مثل بقية النا�ص تاأخذ م�شلحتها ثم تعلن تاأففها و�شيقها..

كانت قد خرجت ب�شغارها الثالثة مع اأختها حلديقة احلي�ان يف ا�شتجابة 

متاأخرة لرغبة الأطفال اخلم�شة يف التنزه، خا�شة مع ك�ن اإجازة منت�شف 

العام قد اأو�شكت على النق�شاء، و�شي�شطر ال�شغار لالنتظار اأكرث من مائة 

الأختني  على  الفكرة  طرح  يعيدوا  لكي  دهر  من  اأك��رث  هي  ي�مًا؛  وخم�شني 

ت�شعب  ل  مر�شًا  فمري�ص  الأختني  اإحدى  والد  اأما  والدتاهما،  هما  اللتني 

احلياة معه ولكن ي�شعب خروجه ملنتزه عام يف حديقة مثل هذه، اإذ اأ�شلمته 

اأقدار اهلل اإىل انكفاف ب�شره، ومع هذا ل ميانع يف خروج �شغاره للتنزه مع 

اأمهم بدونه طاملا كانت الأج�اء املحيطة اآمنة، واأما زوج الأخت الأخرى فقد 

�شاقت عليه �شبل العي�ص لكلمة حق قالها يف جنب �شاحب نف�ذ اإبانها يف بلده 

لذا خرج بعد ت�شييق �شبل العي�ص عليه قائاًل:

�شاأخرج حتى حني..

حملتا هم�مهما وجاءتا مع ال�شغار للتنزه اأو تنزيههم عن في�ص امل�شكالت 

الالتي يع�شنها.. فما راعهما بعد اأن متت النزهة ن�شبيًّا ب�شالم، اإذ اإنَّ �شغرى 

الأطفال )دعاء( لي�شت بينهم..
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ما الأمر اإًذا؟

اأهي متخلفة قلياًل كعادتها تلعب بالنجيل يف اخللف؟

لي�شت كذلك؟

اأتك�ن قد ذهبت لدورة املياه؟

ل تعرف الطريق ومِلَ مل تطلب منا؟

اإذن فهل ان�شقت الأر�ص وابتلعتها؟

يف  عنها  التنقيب  مهمتهما  طفالن،  واح��دة  كل  مع  فريقني  اإىل  انق�شمتا 

ن�شف احلديقة، اأما اأكرب الأختني �شنًا فقد اأخذت الن�شف اخلا�ص بالأب�اب 

األ يخرج  من احلديقة من ن�شيبها، وراحت ت��شي الأمن املكلف بالأب�اب 

اأحد بطفلة ا�شمها )دعاء( فلما هز الرجل راأ�شه م�شتغربًا اإذ اإن ا�شم الطفلة 

لي�ص مكت�بًا على ق�شمات وجهها، راحت ت�شف مالب�شها لها، اأما الأم فقد 

راحت ملتاعة ت�شاأل كل اأ�شرة فيها امراأة:

و�شعرها  حمراء  ثيابًا  ترتدي  اخلم�ص  ال�شن�ات  جتاوز  مل  طفلة  تري  اأمل 

ق�سري؟

وفيما كان اجلميع ينفي لها كان اأملها يزداد يف ك�نها �شتجدها على كل 

حال باإذن اهلل تعاىل فه� اأرحم بها من اأن تفقدها لالأبد.

م�شاحة احلديقة ترب� على األف فدان مت�زعة بني حديقة لالأ�شماك وحدائق 

للحي�انات الربية منف�شلة عن الطي�ر عن حي�انات الغابات وهلم جرًا، لكن 

تق�ل  اإن قدميها نحيفتان،  اإذ  امل�شافة  لكل هذه  امل�شري  ت�شتطيع  لن  الطفلة 

نف�شها لها، لكن ماذا ل� اأن اأحدهم لحظ اأنها ت�شري مبفردها فاأخذها معه؟

له،  �شتق�ل  ماذا  الغربة  ديار  اأب�ها هناك يف  عينيها،  دمعة من  ان�شابت 

وهل �شتحرم من ابنتها لأنها اأرادت اأن تلبي رغبتها يف التنزه، بكت ب�شدة 
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وهي تدع� بداخل ف�ؤادها:

يارب وحدك العامل بحايل غني عن �ش�ؤايل.. بف�شلك وجاهك اأعدها اإيل 

يا كرمي.

يف نف�ص اللحظة ت�قفت امراأة يف تاأمل �شديد قائلة:

هل تبحثني عن ابنتك ال�شغرية يا ابنتي ا�شمها هدى؟

هتفت الأم كمن وجد طرف خيط يف فالة فيما ه� يقا�شي العط�ص واجل�ع 

والتيه:

تق�شدين دعاء ترتدي مالب�ص حمراء و�شعرها ق�شري بربك ق�يل هي؟

نعم دعاء اآ�شفة اأخطاأت يف ال�شم .. هي تبكي لفقدك اأي�شًا..

اأين؟

ل تقلقي... �شلمتها اإحدى الن�شاء اإىل مقر ال�شرطة منذ �شاعة ونيف.

واأين مقر ال�شرطة؟

بالغ  ا�شتحال نحيبًا وكذلك طفالها الآخران و�ش�ؤالهما  كان بكاوؤوها قد 

اأختيهما..  عن  فقط..  قليل  منذ  علياًل  �شفتيهما  على  ين�شاب  كان  امل��رارة 

فت�شفق على نف�شها وعليهما منه:

هل لن نرى دعاء مرة اأخرى؟

بل �شاأ�شري معك بنف�شي اإىل املخفر ل عليك.

هناك هتفت ال�شغرية ملا راأتها:

ا�شتدارت  ف��ج��اأة  مالب�شها  بنف�ص  ���ش��روق  اأخ��ت��ي  خلف  اأ���ش��ري  كنت  اأم��ي 

فاأ�شبحت غريها ..

بل �شاحمك اهلل يا ابنتي..
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اأختها يف املخفر فابت�شمت  اأهل اخلري الأخت الثانية على وج�د ابنة  دل 

وتهاوت على اأقرب كر�شي ملا راأتها.

اأما ال�شابط امل�ش�ؤول، ف�شمم على حترير حم�شر اإهمال لالأم، ومل تفلح 

حماولت اأختها يف اإثنائه عن ت�شميمه.. فقط �شمت ملا قالته الأم:

- دعيه يا هناء فنحن مثل اأختيه.. واإن مل يكن زوجانا معنا فاإن زوجته 

قد ت�شطر ملثل هذا امل�قف، وهل تهمل ابنتها من خرجت فقط لإ�شعادها؟

وملا تركهما ال�شابط مت�شيان ما راعه اإل نظرة الأ�شى يف عيني الأم ..، 

بينما ابنتها دعاء  كانت متعن يف القهقهة..







1- ال�صهود احل�صاري للأمة الو�صط يف ع�صر العوملة. 

      د. عبد العزيز برغوث.

2- عينان مطفاأتان وقلب ب�صري )رواية(. 

د. عبد اهلل الطنطاوي.      

3- دور ال�صياق يف الرتجيح بني الأقاويل التف�صريية. 

د. حممد اإقبال عروي.      

4- اإ�صكالية املنهج يف ا�صتثمار ال�صنة النبوية.

      د. الطيب برغوث.

5- ظلل وارفة )جمموعة ق�ص�صية( . 

د. �صعاد النا�صر )اأم �صلمى(.      

6- قراءات معرفية يف الفكر الأ�صويل. 

د. م�صطفى قطب �صانو.      

7- من ق�صايا الإ�صلم والإعلم بالغرب. 

د. عبد الكرمي بوفرة.      

8- اخلط العربي وحدود امل�صطلح الفني.

د. اإدهام حممد حن�ش.      

9- الختيار الفقهي واإ�صكالية جتديد الفقه الإ�صلمي. 

د. حممود النجريي.      

�صل�صلـــة  اإ�صــــدارات   



10- ملمح تطبيقية يف منهج الإ�صلم احل�صاري. 

د. حممد كمال ح�صن.      

11- العمران والبنيان يف منظور الإ�صلم.

د. يحيى وزيري.      

12- تاأمل واعتبار: قراءة يف حكايات اأندل�صية. 

د. عبد الرحمن احلجي.      

13- ومنها تتفجر الأنهار )ديوان �صعر(. 

ال�صاعرة اأمينة املريني.      

14-  الطــريــق... مــــن هنـــــــــــا.

ال�صيخ حممد الغزايل      

15- خطاب احلداثة: قراءة نقدية.

د. حـمـيــد �صـمــيــــر      

16- العودة اإىل ال�صف�صاف )جمموعة ق�ص�صية لليافعني(.

اأ. فريد حممد معو�ش      

17- ارت�صامات يف بناء الذات.

د. حممد بن اإبراهيم احلمد      

18- هو وهي: ق�صة الرجل واملراأة يف القراآن الكرمي.

د. عودة خليل اأبو عودة      



19- الت�صرفات املالية للمراأة يف الفقه الإ�صلمي.

د. ثــريــة اأقـ�صــــري      

20- اإ�صكالية تاأ�صيل الروؤية الإ�صلمة يف النقد والإبداع.

د. عمر اأحمد بو قرورة      

21- ملمح الروؤية الو�صطية يف املنهج الفقهي.

د. اأبو اأمامة نوار بن ال�صلي      

22- اأ�صواء على الرواية الإ�صلمية املعا�صرة.

د. حلمي حممد القاعود      

23- ج�صور التوا�صل احل�صاري بني العامل الإ�صلمي واليابان.

اأ. د. �صمري عبد احلميد نوح      

24- الكليات الأ�صا�صية لل�صريعة الإ�صلمية.

د. اأحمد الري�صوين      

25- املرتكزات البيانية يف فهم الن�صو�ش ال�صرعية.

د. جنم الدين قادر كرمي الزنكي      

26- معامل منهجية يف تاأ�صيل مفهوم الأدب الإ�صلمي.

د. ح�صن الأمراين      

د. حممد اإقبال عروي      

27- اإمام احلكمة )رواية(.

      الروائي/ عبد الباقـي يو�صـف  



28- بناء اقت�صاديات الأ�صرة على قيم القت�صاد الإ�صلمي.

اأ. د. عبد احلميد حممود البعلي      

29- اإمنا اأنت... بل�صم )ديوان �صعر(.

ال�صاعر حممود مفلح      

30- نظرية العقد يف ال�صريعة الإ�صلمية.

د. حممد احلبيب التجكاين      

31- حممد  ملهم ال�صعراء.

                  اأ. طالل العامر

32- نحو تربية مالية اأ�صرية را�صدة.

د. اأ�صرف حممد دوابه      

33- جماليات ت�صوير احلركة يف القراآن الكرمي .

د. حكمت �صالح      

34- الفكر املقا�صدي وتطبيقاته يف ال�صيا�صة ال�صرعية.

د. عبد الرحمن الع�صراوي      

35- ال�صنابل... )ديوان �صعر(.

اأ. حميي الدين عطية      

36- نظرات يف اأ�صول الفقه.

د. اأحمد حممد كنعان      



37- القراءات املف�صرة ودورها يف توجيه معاين الآيات القراآنية.

د. عبد الهادي دحاين      

. 38- �صعر اأبي طالب يف ن�صرة النبي

د. حممد عبد احلميد �صامل      

39- اأثر اللغة يف ال�صتنباطات ال�صرعية.

د. حمدي بخيت عمران      

40- روؤية نقدية يف اأزمة الأموال غري احلقيقية.

اأ.د. مو�صى العرباين      

د. نا�صر يو�صف      

41- مرافىء اليقني )ديوان �صعر(.

ال�صاعر ي�ش الفيل      

42- م�صائل يف علوم القراآن.

د. عبد الغفور م�صطفى جعفر      

43- التاأ�صيل ال�صرعي للتعامل مع غري امل�صلمني.

د. م�صطفى بن حمزة      

44- يف مدارج احلكة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر وحيد الده�صان      



45- اأحاديث ف�صائل �صور القراآن: درا�صة نقدية حديثية.

د. فاطمة خديد      

46- يف ميــــــــزان الإ�صـــلم.

د. عبد احلليم عوي�ش      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرطاح      

48- درا�صات يف الأدب الإ�صلمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صلم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      

50- تـــلميـــذ النبـــــوة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر عبد الرحمن الع�صماوي      

51- اأ�صماء ال�صور ودورها يف �صناعة النه�صة اجلامعة.

د. فــــــوؤاد البنــــا      

52- الأ�صرة بني العدل والف�صل.

د. فريد �صكري      

 53- هي القد�ش... )ديوان �صعر(.

ال�صاعرة: نبيلة اخلطيب      



45- اأحاديث ف�صائل �صور القراآن: درا�صة نقدية حديثية.

د. فاطمة خديد      

46- يف ميــــــــزان الإ�صـــلم.

د. عبد احلليم عوي�ش      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرطاح      

48- درا�صات يف الأدب الإ�صلمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صلم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      

50- تـــلميـــذ النبـــــوة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر عبد الرحمن الع�صماوي      

51- اأ�صماء ال�صور ودورها يف �صناعة النه�صة اجلامعة.

د. فــــــوؤاد البنــــا      

52- الأ�صرة بني العدل والف�صل.

د. فريد �صكري      

 53- هي القد�ش... )ديوان �صعر(.

ال�صاعرة: نبيلة اخلطيب      

54- م�صار العمارة واآفاق التجديد.

م. فالح بن ح�صن املطريي      

55- ر�صالة يف الوعظ والإر�صاد وطرقهما.

ْرقاين ال�صيخ حممد عبد العظيم الزُّ      

56- مقا�صد الأحكام الفقهية.

د. و�صفي عا�صور اأبو زيد      

57- الو�صطية يف منهج الأدب الإ�صلمي.

د. وليد اإبراهيم الق�صاب      

58- املدخل املعريف واللغوي للقراآن الكرمي.

د. خديجة اإيكر      

59- اأحاديث ال�صعر وال�صعراء.

د. احل�صــني زروق      

60- من اأدب الو�صايا.

اأ. زهري حممود حموي      

61- �صنن التداول وماآلت احل�صارة.

د. حممد هي�صور      

62- نظام العدالة الإ�صلمية يف منوذج اخللفة الرا�صدة.

مرعي خليل  املنعم  عبد  خليل  د.        



63- التــراث العمــراين للمدينة الإ�صـــلمـــيــة.

د. خالد عزب      

64- فرا�صات مكة... دعوها حتلق.. )رواية(.

الروائية/ زبيدة هرما�ش      

65- مباحث يف فقه لغة القراآن الكرمي.

د. خالد فهمي      

د. اأ�صرف اأحمد حافظ      

66- حممود حممد �صاكر: درا�صة يف حياته و�صعره.

د. اأماين حامت جمدي ب�صي�صو      

67- بوح ال�صالكني )ديوان �صعر(.

ال�صاعر طلعت املغربي      

68- وظيفية مقا�صد ال�صريعة.

د. حممد املنتـــــار      

69- علم الأدب ال�صلمي.

د. اإ�صماعيل اإبراهيم امل�صهداين      

70- الِكَتاب و�صنعة التاأليف عند اجلاحظ.

د. عبا�ش اأرحيلة      

71- و�صائلية الفقه واأ�صوله لتحقيق مقا�صد ال�صريعة.

حممد  القياتي  اأحمد  حممد  د.       



72- التكامل املعريف بني العلوم.

د. احل�صان �صهيد      

73- الطفولة املبكرة اخل�صائ�ش وامل�صكلت.

د. وفقي حامد اأبو علي      

74- اأنا الإن�صان )ديوان �صعر(.

ال�صاعر يو�صف اأبو القا�صم ال�صريف      

75- م�صار التعريف بالإ�صلم يف اللغات الأجنبية.

د. ح�صن عزوزي      

76- اأدب الطفل امل�صلم.. خ�صو�صية التخطيط والإبداع.

د. اأحمد مبارك �صامل      

77- التغيري بالقراءة.

د. اأحمد عي�صاوي      

78- ثقافة ال�صلم بني التاأ�صيل والتح�صيل.

د. حممد النا�صري      

79- ويزهر ال�صعد )ديوان �صعر(.

ال�صاعر حممد توكلنا      

80- فقه البيان النبوي.

اأ. حممد بن داود �صماروه      



81- املقا�صد ال�صرعية للوقف الإ�صلمي.

د. احل�صن تركوي      

82- احلـــوار يف الإ�صـلم منهــج وثقــافـة.

اأ. د. يا�صر اأحمد ال�صمايل      

83- اأ�ص�ش النظام الجتماعي يف الإ�صلم.

د. عبد احلميد عيد عو�ش      

84- حروف الإبحار )ديوان �صعر(.

ال�صاعر ع�صام الغزايل      

85- معامل منهجية يف جتديد خطاب الفقه واأ�صوله.

د. م�صعود �صربي      

86- قب�صات من ح�صارة التوحيد والرحمة.

اأ. ممدوح ال�صيخ      

87- لقاء قريب )رواية(.

الروائية ميا�صة علي النخلين      

88- مقا�صد ال�صريعة بني الب�صط والقب�ش.

د. حممد بولوز      

89- مدائن ال�صحِو )ديوان �صعر(.

ال�صاعر حميي الدين �صالح      



90- الفن واجلمال من النزوع ال�صكلين اإىل التاأ�صيل الر�صايل.

د. عبد اجلبار البودايل      

91- دوائر احليـــاة )جمموعة ق�ص�صية(.

اأ. ماجدة �صحاتة      

92- علم اأ�صول الفقه ودوره يف خدمة الدعوة.

د. عبد الروؤوف مف�صي خراب�صة      

93- موا�صم اخل�صب )ديوان �صعر(.

ال�صاعر حممد يون�ش      

94- مفهوم الت�صديق والهيمنة يف القراآن الكرمي.

د. نعيمة لبـــــداوي      

95- موطاأ الإمام مالك واعتناء العلماء به.

د. حممد عبد اهلل حّياين      

96- ف�صول يف بيان القراآن الكرمي.

د. حممود اأحمد الأطر�ش      

97- امل�صجد النبوي.. وبيوت اأمهات املوؤمنني.

اأ. د. حممد عبد ال�صتار عثمان      

98- اخلطاب الرتبوي املتكامل: ابن اجلوزي منوذجًا.

د. ح�صن عبد العـــــال      



99- �صوابط البحث العلمي يف املنهجية الإ�صلمية.

د. نا�صر د�صوقي رم�صان      

. 100- نحو مو�صوعة للتف�صري املرفوع اإىل النبي

اإعداد فريق البحث يف املو�صوعة      

101- »روافد« مئوية التاأ�صيل والتجديد .

     

102- م�صارق الأنوار يف مدح �صيد الأبرار  )ديوان �صعر(.

عدي ْحَمد ال�صَّ
َ
ال�صاعر: َطَه اأ      

103- ورقات يف العلقة بني امل�صلمني وغريهم.

د. عبد الرحمن بوكيلي      

104- الإفتـــاء ودرا�صات امل�صتقبل.

د. عبد الفتاح ح�صني َهّمام      

105- األوان يف طيف احلياة )جمموعة ق�ص�صية(.

الَقا�ّش: حممد ثابت توفيق      






